Verslag van de gemeenteraad van 18 mei 2015
Openbare vergadering
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met het punt in verband met de
bevorderingsvoorwaarden voor de aanstelling van een tijdelijk directeur gemeentelijke
basisschool per dringende spoed op de agenda te zetten en te behandelen.
1
Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met het verslag van de voorgaande gemeenteraad.
2
RUP Zevergem Scheldedorp – voorlopige vaststelling
De gemeenteraad
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid hfdstuk II – gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen afdeling 4, art. 2.2.14.§1;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van 9 november 2006;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 17 september 2007 tot de opdracht tot de
opmaak van drie ruimtelijke uitvoeringsplannen aan het studiebureel Adoplan;
Gelet op het besluit van 10 februari 2009 dat het voorgenomen RUP geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg de opmaak van een planMER niet nodig is voor dit
RUP;
Gelet op het BeeldKwaliteitsPlan voor de dorpskern en landschapsbeeld van de aangrenzende
vallei Zevergem, opgemaakt door het bureau Maat en Cluster op 10 mei 2011;
Gelet op het voorontwerp RUP Zevergem Scheldedorp, opgemaakt door het studiebureel
Adoplan uit Deinze, en in zitting van 9 juli 2014 geadviseerd door de Gecoro;
Gelet op de plenaire vergadering van 10 juli 2014, met bijhorend verslag omvattende
bezwaren en bemerkingen uitgebracht door de verschillende instanties die hiervoor werden
geraadpleegd;
Gelet op de eerste voorlopige vaststelling van het RUP op 25 augustus 2014;
Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 2 oktober 2014 tot 30 november 2014;
Overwegende de bezwaren die werden ingediend in dit openbaar onderzoek;
Overwegende de aanpassingen die na het openbaar onderzoek nog werden gedaan die niet
voortvloeiden uit de bezwaren of opmerkingen van het openbaar onderzoek noch uit de
adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden, of het advies van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op art. 2.2.14 §6 van de Vlaame codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zevergem Scheldedorp”, versie april 2015,
opgemaakt door het studiebureel Adoplan uit Deinze, eenmaal met en eenmaal zonder
markeringen ten opzichte van het vorige ontwerp-RUP;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de CD&V-fractie zich onthoudt omdat zij meent dat door de herbestemming
van het perceel op de hoek Warandestraat – Blijpoel tot recreatiezone, een unieke
opportuniteit tot realisatie van een kernversterkend sociaal project, dat omwille van het
specifieke engagement van de eigenaar over een potentie met een financiële en inhoudelijke
meerwaarde tegenover projectzone 2 beschikt, verloren gaat;
Besluit met 13 stemmen voor en 6 onthoudingen:
Art.1. Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Zevergem Scheldedorp
wordt voorlopig aanvaard.
Art.2. Dit voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in openbaar onderzoek gebracht.
3
Noodplanning - BNIP Zeverrock
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, zoals gewijzigd bij
wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU-1 tot en met 5 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Rekening houdende met de organisatie van een massamanifestatie, met haar risico's, waarbij
onder meer de bijzondere onderrichtingen horen uit onder meer de omzendbrief van 10
december 1987 betreffende de ordehandhaving – gecoördineerde algemene onderrichtingen,
die onverminderd van toepassing blijft;
Gelet op het Gemeentelijk ANIP waarin werd opgenomen dat er voor het evenement
‘Zeverrock’ een BNIP zal worden opgemaakt;
Gelet op het verslag van de vergadering van 23 april 2015 van de gemeentelijke veiligheidscel
waaruit blijkt dat de veiligheidscel zijn akkoord heeft gegeven over het ontwerp BNIP
Zeverrock;
Besluit eenparig:
Art.1. Het BNIP Zeverrock wordt aanvaard zoals het als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art.2. Het BNIP Zeverrock wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur.
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Noodplanning – samenwerkingsovereenkomst tussen de 4 gemeentes van de
politiezone
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, zoals gewijzigd bij
wet van 28 maart 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU-1 tot en met 5 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op het feit dat het in sommige situaties (bv: verlof van leden van de veiligheidscel,
grootschalige/langdurige crisissituatie,…) aangewezen is om het gemeentelijk
coördinatiecomité te versterken met leden van de veiligheidscel/coördinatiecomité van de
naburige gemeentes;
Gelet op het voorstel om een samenwerkingsverband op te starten met de 3 andere
gemeentes (Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem) binnen de politiezone;
Gelet op het verslag van de vergadering van 23 april 2015 van de gemeentelijke veiligheidscel
waaruit blijkt dat de veiligheidscel zijn akkoord heeft gegeven over het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst;
Besluit eenparig:
Art.1. De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd zoals het als bijlage bij dit besluit
is gevoegd.
Art.2. Deze beslissing wordt ter kennisgeving doorgestuurd naar:
* het college van burgemeester en schepenen van Gavere, Nazareth en Sint-MartensLatem
* de provinciegouverneur
* de leden van de veiligheidscel De Pinte.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening 2014 - advies
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB – 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van
de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende boekhouding van de besturen
van de eredienst;

Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 18 augustus
2012 houdende goedkeuring van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 13 augustus
2014 houdende goedkeuring van het budgetwijziging 2014/1;

Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 31
december 2014 houdende goedkeuring van de interne kredietaanpassing 2014/1;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van O.-L.-Vrouw Hemelvaart van 26 februari 2015
houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van 2 952,22 EUR;
Overwegende dat er een investeringsoverschot is 33 509,04 EUR;
Besluit eenparig:
Enig artikel: de rekening 2014 gunstig te adviseren.
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Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn - rekening 2014 - advies
De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de Omzendbrief BB – 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van
de besturen van de eredienst;
Gelet op de Omzendbrief BB – 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van
besturen van de eredienst (wijziging boekhoudreglement);
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Nicolaas-Tolentijn te De Pinte van 06 juli 2013
houdende de goedkeuring van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Nicolaas-Tolentijn te De Pinte van 18
augustus 2014 houdende de goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Nicolaas-Tolentijn te De Pinte van 31
december 2014 houdend goedkeuring interne kredietaanpassing 2014/1;
Gelet op de bespreking van het ontwerp jaarrekening 2014 van de kerkfabriek aan gemeente
De Pinte op 10 maart 2015;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Nicolaas-Tolentijn te De Pinte van 13 maart
2015 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van 12 031,49 EUR;
Overwegende dat dit overschot gerealiseerd werd door de exploitatietoelage van 36 553,26
EUR uit het budget 2014 als ontvangst in te schrijven en niet de verlaagde dotatie van 29
448,36 EUR uit de budgetwijziging 2014/1;
Overwegende dat, na advies van Dhr. Dooren (ABB), dit positief saldo mag verrekend worden
met de exploitatietoelage 2015;
Overwegende dat er een investeringstekort is van 9 471,14 EUR;
Overwegende dat dit tekort voortkomt uit een transfer tussen de werkingsrekening en de
patrimoniumrekening;
Besluit eenparig:
Enig artikel: Adviseert de rekening 2014 gunstig.
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Interne kredietaanpassing 2015/2 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en
financieel beheer, meer bepaald de artikelen 93, 1° en 155;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding
van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende
personeel, financiën en organisatie van de gemeente;
Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2015
houdende goedkeuring interne kredietaanpassing 2015/2;
Besluit:
Enig artikel: kennis te nemen van de interne kredietaanpassingen 2015/2.
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Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2015

De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid , de artikelen 67 en 68;
Gelet op het prebudget 2015 van de hulpverleningszone Centrum zoals goedgekeurd in zitting
van 12 november 2014;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende vaststelling van de
predotatie 2015;
Gelet op het besluit van de zoneraad Centrum van 02 april 2015 houdende goedkeuring
budget 2015;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget op 2015/041000.01/0410-00/649541
“Werkingstoelage hulverleningszone Centrum” 220 379 euro werd ingeschreven;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget op 2015/041000.01/0410-00/664800
“Investeringstoelage hulverleningszone Centrum” 4 706 euro werd ingeschreven;
Overwegende dat het krediet voor de investeringstoelage ontoereikend is en bijkomend zal
voorzien worden in een volgende budgetwijziging;
Besluit eenparig:
Art.1. De dotatie 2015 voor de hulpverleningszone Centrum vast te stellen op:
- 219 319,64 euro voor de gewone begroting van de hulpverleningszone;
- 9 180,62 euro voor de buitengewone begroting van de hulpverleningszone.
Art.2. Een afschrift zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de heer gouverneur van
de provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
9

EVA Jeugdhuis – Algemene Vergadering van 23 juni 2015
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Jeugdhuis Impuls van 23 juni 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 betreffende het aanduiden van
het B-lid en een plaatsvervanger voor EVA jeugdhuis Impuls;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 23 juni 2015 en de bijlagen;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten en het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers dient te bepalen;
Overwegende dat het B-lid, de heer Wim Vanbiervliet dient te handelen overeenkomstig de
instructies van de gemeenteraad;
Besluit eenparig:
Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van EVA Jeugdhuis
Impuls van 23 juni 2015 met als agendapunten:
 Verwelkoming
 Goedkeuren verslag van 19 november 2014
 Stand van zaken: huidige financiële toestand
 Rekening 2014
 Kwijting van de bestuurders
 Stand van zaken: werken/werking van het Jeugdhuis
 Varia en rondvraag
 Vastleggen datum volgende vergadering
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA jeugdhuis Impuls van 23 juni 2015 op te dragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in artikel 1.
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EVA Onderwijs en Samenwerking – Algemene vergadering van 28 mei 2015
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Onderwijs en Samenwerking van 3 november 2014;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december betreffende het aanduiden van de Blid en een plaatsvervanger voor EVA Onsa;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van 28 mei 2015;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten en het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers dient te bepalen;
Overwegende dat het B-lid dient te handelen overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad;
Besluit eenparig:
Art. 1: Kennis te nemen van de agenda van de Algemene vergadering van EVA Onsa op 28
mei 2015 met als agendapunten:

-

Verwelkoming
Goedkeuring vorig verslag (29/01/2015)
Bekendmaking penningmeester Raad van Bestuur
Jaarrekening 2014
Begroting 2015
Kwijting verlenen aan de bestuurders
Varia
* elektronische maaltijdcheques vanaf 1 september 2015
* aanpassing arbeidsreglement aan recente wetgeving
Vastleggen datum volgende vergadering

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van EVA Onsa op 28 mei 2015 en opdragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
genomen in artikel 1.
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IGS Westlede – Algemene Vergadering van 2 juni 2015
 Beraadslagen agenda
 Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 2 april 2015 wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2015;
Gelet op de dagorde en de documentatie bij de agendapunten voor de Algemene Vergadering
van IGS Westlede van 2 juni 2015 dat aan de gemeente werd overgemaakt;
Gelet op het artikel 44 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking dat stelt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de Algemene
Vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze
waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de Algemene Vergadering van
IGS Westlede;
Overwegende dat de gemeenteraad de heer Trudo Dejonghe, schepen, en mevrouw Hilde
Claeys, burgemeester, heeft aangeduid respectievelijk als effectief volmachtdrager en
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
IGS Westlede tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze Algemene Vergadering en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 2 december 2014
 Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2014
 Verslag Commissaris-Revisor
 Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
 Werkingsverslag 2014
 Ontslag leden van de Raad van Bestuur
 Benoeming leden van de Raad van Bestuur.
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2015, op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.
Art.4. Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven aan IGS
Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking
Meetjesland (IVM ov) – Algemene Vergadering en Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 17 juni 2015
Goedkeuren agenda’s
Vaststellen mandaat vertegenwoordigers
Goedkeuren verslag Directiecomité over de werking van de
Intergemeentelijke Vereniging
Goedkeuren verslag Raad van Bestuur
Goedkeuren bijzonder verslag van de Raad van Bestuur




Goedkeuren verslag Commissaris
Goedkeuren overboeking onbeschikbare reserves naar de beschikbare
reserves
 Goedkeuren jaarrekening 2014
 Goedkeuren verlening kwijting Bestuurders
 Goedkeuren kwijting Commissaris
 Goedkeuren volstorting aandelen A, volmacht voor uitvoering volstorting uit
het provenu van de dividenduitkering, volmacht overmaking resterend saldo
uit het provenu naar een bijzondere bankrekening
 Aktename depot van middelen op bijzondere bankrekening ten name van de
IVM
 Goedkeuren kapitaalverhoging
 Goedkeuren statutenwijziging
 Goedkeuren benoeming plaatsvervangend Bestuurder Sint-Martens-Latem
 Goedkeuren benoeming plaatsvervangend Bestuurder Maldegem
De gemeenteraad
Gelet op de agenda voor de Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de IVM van 17 juni 2015, vastgesteld door de Raad van Bestuur in
zijn zitting van 17 maart 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven en de mail van de IVM van 18 maart 2015 inzake de
uitnodiging tot de Algemene en de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 juni
2015 met de agenda en de informatie betreffende agendapunten 2 (kapitaalverhoging) en 3
(statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 juni 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven van de IVM van 22 april 2015 en de mail van 23 april
2015 inzake de informatie betreffende de agendapunten 1 (verslag Directiecomité), 2 (verslag
Raad van Bestuur), 3 (bijzonder verslag Raad van Bestuur), 5 (overboeking onbeschikbare
reserves naar beschikbare reserves), 6 (goedkeuring jaarrekening en voorgestelde
resultaatsbestemming), 7 (verlening kwijting aan de Bestuurders), 8 (verlening kwijting aan
de Commissaris), 9 (aktename van de onherroepelijke verbintenis van de deelnemers om hun
aandelen te volstorten en van de onherroepelijke opdracht/volmacht van de deelnemers aan
de Raad van Bestuur), 10 (benoeming plaatsvervangend Bestuurder Sint-Martens-Latem), 11
(benoeming plaatsvervangend Bestuurder Maldegem), van de Algemene Vergadering van 17
juni 2015, en agendapunt 2 (beslissing tot kapitaalverhoging) van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 17 juni 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven en de mail van de IVM van 11 mei 2015 inzake de
informatie betreffende agendapunt 4 (verslag van de Commissaris) van de Algemene
Vergadering van 17 juni 2015;
Gelet op de programmawet van 19 december 2014 inzake de wijziging van het fiscaal statuut
van de Intercommunales;
Overwegende dat de IVM ten gevolge van deze programmawet vanaf het boekjaar 2015 onder
het regime van de vennootschapsbelasting ressorteert, echter met inachtneming van bepaalde
overgangsmaatregelen;
Overwegende dat deze wijziging van het fiscaal statuut onder meer een belangrijke invloed
heeft op de (historisch opgebouwde) reserves van de IVM;
Overwegende dat zolang voormelde reserves een onderdeel blijven van het eigen vermogen,
zij onbelast zijn, maar van zodra er beslist wordt om een dividend uit te keren of wanneer bv.
de IVM zou worden stopgezet of vereffend, deze reserves vanaf het boekjaar 2015 belast
zullen worden onder het tarief van de vennootschapsbelasting (thans een belastingvoet van
33,99 %);
Overwegende dat deze situatie maakt dat de IVM m.b.t. zijn reserves een belastingrisico
draagt ten belope van circa 6,4 mio EUR;
Overwegende dat het voormeld risico echter wel kan worden afgedekt;
Overwegende dat wanneer er op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 17 juni 2015 met
betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2014 wordt beslist tot de uitkering
van dividenden geput uit de reserves, deze dividenduitkering nog niet onder het regime van
de vennootschapsbelasting zal vallen;
Overwegende dat vervolgens het bedrag van het dividend grotendeels gebruikt zal kunnen
worden om (i) de aandelen van alle aandeelhouders volledig te volstorten en (ii) om een
kapitaalverhoging van de IVM door te voeren;
Overwegende dat op deze manier het bedrag van de reserves grotendeels aanwezig blijft
binnen de IVM en het potentieel risico van de vennootschapsbelasting op de reserves
vermeden wordt;
Overwegende dat hierdoor het historisch opgebouwde “gespaarde bedrag”, aan te wenden

voor toekomstige investeringsplannen – volgend uit het businessplan opgemaakt in 2009 bij
de verlenging van de IVM en uit het beleidsplan 2013 – binnen de vereniging blijft en derhalve
de steden en gemeenten hiervoor geen extra financiële middelen meer moeten voorzien;
Overwegende dat teneinde de bestaande verhoudingen tussen de deelnemende
steden/gemeenten van de IVM niet te verstoren, het aangewezen is dat alle deelnemende
steden/gemeenten op dezelfde wijze deelnemen aan de volstorting van de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de uitkomst van de voormelde transactie op dit moment nog niet helemaal
zeker is omdat het risico bestaat dat de belastingadministratie deze transactie aanziet als een
misbruik van de wetgeving;
Overwegende dat om voormelde reden de geplande transactie ”dividenduitkering gevolgd door
kapitaalverhoging” werd voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de
belastingadministratie (de zogenaamde Rulingcommissie);
Overwegende dat de finale beslissing van de Rulingcommissie mogelijks wordt genomen na
datum van de goedkeuring van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat het om deze rechtsonzekerheid maximaal te ondervangen, aangewezen is
tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering de beslissing tot de dividenduitkering afhankelijk te
maken van de (dubbele) ontbindende voorwaarde dat de beslissing van de Rulingcommissie
negatief is of dat onmiddellijk na de beslissing tot dividenduitkering er geen volstorting van de
aandelen en/of kapitaalverhoging plaatsvindt;
Overwegende dat door de Raad van Bestuur van de IVM wordt voorgesteld om het
onbeschikbaar gedeelte van de reserves over te boeken naar de beschikbare reserves en dit
beschikbaar gedeelte samen met de resultaten van het boekjaar 2014 uit te keren als een
dividend ten belope van 18 924 335,00 EUR en hiervan 2 104 635,00 EUR te gebruiken om de
bestaande aandelen te volstorten en 12 819 700,00 EUR te gebruiken tot verhoging van het
kapitaal tegen de uitgifte van de aandelen C, en het saldo ten bedrage van 4 000 000,00 EUR
volgens dit voorstel zonder meer uit te keren aan de deelnemende steden/gemeenten;
Overwegende dat de opvraging van de volstorting van de aandelen dan op haar beurt
afhankelijk zal zijn van de opschortende voorwaarde dat er daadwerkelijk tot een
dividenduitkering wordt besloten;
Overwegende dat om de gehele transactie zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorgesteld
wordt dat alle deelnemende steden/gemeenten aan de Raad van Bestuur van de IVM een
volmacht geven om enerzijds de volstorting van de aandelen voor hun rekening uit te voeren
en anderzijds het restsaldo van de dividenduitkering ten bedrage van 12 819 700,00 EUR over
te maken naar een bijzondere bankrekening ten name van de IVM met het oog op de
kapitaalverhoging;
Overwegende dat zodra het geld op een bijzondere rekening is geplaatst, een Buitengewone
Algemene Vergadering kan plaatsvinden en deze eerst akte zal nemen van het depot van
gelden op een bijzondere rekening waaruit het voor de kapitaalverhoging beschikbaar bedrag
blijkt en vervolgens beslist kan worden over de kapitaalverhoging;
Overwegende dat hiervoor de statuten gewijzigd dienen te worden om het maatschappelijk
kapitaal aan te passen als een gevolg van de kapitaalverhoging, en een direct gevolg van de
kapitaalverhoging is dat er een nieuwe klasse van aandelen gecreëerd zal worden genaamd
“aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 17 juni 2015”, waardoor de
statuten dienen te worden aangevuld met deze nieuwe klasse van aandelen en voorts
aangepast waar nodig;
Overwegende dat om de bestaande en toekomstige verhoudingen binnen de IVM niet te
verstoren, deze aandelen geen stemrecht zullen geven;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging, goed te keuren op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 17 juni 2015, inzonderheid artikelen 12 en 13;
Overwegende dat dit voorstel door de IVM werd overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid (ABB);
Gelet op de omzendbrief BA-2003/02 van 25 april 2003 betreffende de afschaffing van de
jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de Intercommunale Verenigingen
en van de gemeentebedrijven;
Overwegende dat ABB heeft geantwoord dat deze operatie binnen de IVM mogelijk is, zolang
er niet geraakt wordt aan de wettelijke reserves;
Overwegende dat de wettelijke reserve ten bedrage van 10 % van het maatschappelijk
kapitaal bereikt is;
Gelet op de resultatenrekening 2014 en het resultaat van het boekjaar ten bedrage van
4 441 985,27 EUR;
Gelet op de balans bijgevoegd bij de resultatenrekening 2014;

Gelet op het voorstel van de IVM om voor onze gemeente een dividenduitkering ten bedrage
van 688 138,02 EUR te voorzien;
Gelet op het verzoek van de IVM om voor onze gemeente een volstorting van aandelen A ten
bedrage van 76 530,00 EUR te voorzien;
Gelet op het verzoek van de IVM om voor onze gemeente een kapitaalverhoging, geput uit de
dividenduitkering, ten bedrage van 466 150,00 EUR te voorzien;
Overwegende dat deze kapitaalverhoging voor onze gemeente resulteert in 18.646 aandelen
C;
Overwegende dat na kapitaalsinbreng de dividenduitkering resulteert in een netto uitkering
ten voordele van onze gemeente ten bedrage van 145 458,02 EUR;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de IVM, inzonderheid artikel 12, 13, 30 bis, 38 en 42;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij de heer Wim
Vanbiervliet als bestuurder bij de IVM werd voorgedragen en de beslissing van de Algemene
Vergadering van de IVM van 27 maart 2013 houdende de benoeming;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 tot aanduiding van de
heer Simon Suys als vertegenwoordiger en mevrouw Lutgard Vermeyen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de IVM voor de volledige legislatuur;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Bestluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de
IVM van 17 juni 2015:
 Verslag van het Directiecomité over de werking van de Intergemeentelijke
Vereniging in 2014 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers
 Verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de jaarrekening 2014
 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met voorstel tot dividenduitkering
 Verslag van de Commissaris
 Overboeking van de onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves
 Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014 en van de voorgestelde
resultaatsbestemming (dividenduitkering), onder de (dubbele) ontbindende
voorwaarde dat de ruling negatief is of dat onmiddellijk na de beslissing tot
dividenduitkering
er
geen
volstorting
van
de
aandelen
en/of
geen
kapitaalverhoging plaatsvindt
 Verlenen van kwijting aan de Bestuurders
 Verlenen van kwijting aan de Commissaris
 Aktename van de onherroepelijke verbintenis van de deelnemers om hun aandelen
te volstorten en van de onherroepelijke opdracht/volmacht van de deelnemers aan
de Raad van Bestuur om (i) in naam en voor rekening van de deelnemers de
volstorting uit te voeren uit het provenu van de dividenduitkering, alsook om (ii)
het resterend saldo van het provenu, of een nader vast te stellen gedeelte ervan,
in naam en voor rekening van de deelnemers over te maken naar een bijzondere
bankrekening van de IVM met het oog op de voorgenomen beslissing tot
kapitaalverhoging
 Benoeming plaatsvervangend Bestuurder Sint-Martens-Latem
 Benoeming plaatsvervangend Bestuurder Maldegem
 Varia.
Art.2. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de IVM van 17 juni 2015:
 Aktename van het depot van middelen op een bijzondere bankrekening ten name
van de IVM, waaruit blijkt welk bedrag beschikbaar is met het oog op de
voorgenomen kapitaalverhoging
 Beslissing tot kapitaalverhoging
 Statutenwijziging – beslissing
 Varia.
Art.3. Zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van het Directiecomité van 7 april 2015
over de werking van de Intergemeentelijke Vereniging in 2014 met inbegrip van de
belangrijke actuele dossiers.
Art.4. Zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van de Raad van Bestuur van 21 april
2015 met betrekking tot de jaarrekening 2014.
Art.5. Zijn goedkeuring te hechten aan het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van

Art.6.
Art.7.
Art.8.

Art.9.
Art.10.
Art.11.

Art.12.

Art.13.
Art.14.
Art.15.
Art.16.
Art.17.

Art.18.
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21 april 2015 met voorstel tot dividenduitkering.
Zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van de Commissaris van 8 mei 2015.
Zijn goedkeuring te hechten aan de door de IVM voorgestelde overboeking van de
onbeschikbare reserves naar de beschikbare reserves.
Zijn goedkeuring te hechten aan de door de IVM voorgestelde jaarrekening 2014 en
bijhorende balans, evenals aan de voorgestelde resultaatsbestemming, onder de
(dubbel) ontbindende voorwaarde dat de ruling negatief is of dat onmiddellijk na
beslissing tot dividenduitkering er geen volstorting van de aandelen en/of
kapitaalverhoging plaatsvindt.
Zijn goedkeuring te hechten aan het verlenen van kwijting aan de Bestuurders.
Zijn goedkeuring te hechten aan het verlenen van kwijting aan de Commissaris.
In te stemmen met
- de voorgestelde volstorting van aandelen A van onze gemeente ten bedrage van
76 530,00 EUR (10 204 aandelen).
Volmacht te geven aan
- de Raad van Bestuur van de IVM om in naam van onze gemeente de volstorting
uit te voeren uit het provenu van de dividenduitkering
- de Raad van Bestuur van de IVM om in naam en voor rekening van onze
gemeente het resterend saldo uit het provenu, ten bedrage van 466 150,00 EUR
over te maken naar een bijzondere bankrekening van de IVM met het oog op de
voorgenomen beslissing tot kapitaalverhoging.
Akte te nemen van het depot van middelen op een bijzondere bankrekening ten
name van de IVM, waaruit blijkt welk bedrag beschikbaar is met het oog op de
voorgenomen kapitaalverhoging.
Goedkeuring te geven aan de door de IVM voorgenomen kapitaalverhoging volgens
het voorstel geformuleerd door de Raad van Bestuur van de IVM op 17 maart 2015.
Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijziging.
Goedkeuring te hechten aan de benoeming van een plaatsvervangend Bestuurder
voor de gemeente Sint-Martens-Latem, met name de heer Guy Van Severen.
Goedkeuring te hechten aan de benoeming van een plaatsvervangend Bestuurder
voor de gemeente Maldegem, met name mevrouw Annelies Lammertyn.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te
mandateren om op de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene
Vergadering van de IVM van 17 juni 2015 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. De volmachtdrager beschikt
over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde
10 204 stemmen.
Onderhavige beslissing aan de Toezichthoudende Overheid over te maken in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven
aan het secretariaat van de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM ov), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
(FINIWO) – standpuntbepaling op de Algemene Vergadering van 22 juni 2015
De gemeenteraad
Gelet op de deelname van de gemeente aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
‘Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot
FINIWO;
Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
FINIWO die bijeengeroepen wordt op 22 juni 2015 per aangetekend schrijven van 31 maart
2015;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
Algemene Vergadering bepaalt;
Overwegende dat mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, en mevrouw Chantal De
Vriese, gemeenteraadslid, door de gemeenteraad werden aangeduid respectievelijk als
effectief volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager om de gemeente te
vertegenwoordigen op de (buitengewone) Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Overwegende dat het verslag van de Raad van Bestuur een getrouwe weergave is van de
activiteiten die FINIWO in 2014 heeft ontwikkeld;
Overwegende dat de Commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn
controlewerkzaamheden;
Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie van

FINIWO voor het boekjaar 2014 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de
statutaire bepalingen;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit eenparig:
Art.1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring
te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de
Algemene Vergadering van FINIWO van 22 juni 2015, zijnde:
 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
 Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2014
 Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2014
 Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris
 Statutaire benoemingen.
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Marijke Eeckhout,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De Potterstraat 5, of
plaatsvervangend vertegenwoordiger mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid,
wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 145, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van FINIWO van 22 juni 2015, op te dragen haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten per
post aan het secretariaat van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband FINIWO,
p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain
Petit.
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Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
(FINIWO) – verzoek aan FINIWO om de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 op de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Dienstverlenenende Vereniging
FINIWO;
Gelet op het feit dat FINIWO op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is
van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 31 maart 2015 van FINIWO;
Overwegende de motiveringsnota van FINIWO met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel
het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Besluit eenparig:
Art.1. FINIWO te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T
te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 102 335,40 EUR.
Art.2. FINIWO opdracht te geven van dit proportioneel toegewezen bedrag 76 663,44 EUR te
financieren door de aanwending van beschikbare middelen op de rekening-courant ter
financiering van een kapitaalverhoging FINIWO “F8”.
Art.3. FINIWO te verzoeken voor rekening van de gemeente een banklening aan te gaan
voor het saldo van 25 671,96 EUR en zich voor dat bedrag onherroepelijk en
onvoorwaardelijk borg te stellen tegenover de financiële instelling die na een
aanbestedingsprocedure door de Raad van Bestuur van FINIWO wordt gekozen als
kredietverstrekker.
De gemeente stelt vast dat FINIWO over 155 986,90 EUR uitstaande en nietopgevraagde waarborgen beschikt die in 2011 zijn toegekend met het oog op de
aanwending van een thesaurieprogramma van KBC Bank ter financiering van de
investeringen in projecten voor energieopwekking door middel van hernieuwbare
energie (de zogenaamde “F1”projecten).
De raad beslist van deze waarborgen 25 671,96 EUR te herkwalificeren als een
onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg tegenover de financiële instelling die
na een aanbestedingsprocedure door de Raad van Bestuur van FINIWO wordt gekozen
als kredietverstrekker en dat met het oog op het gebruik van een lange termijn
banklening ter financiering van een kapitaalverhoging van Publi-T.
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten per
post aan het secretariaat van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband FINIWO,
p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain
Petit.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) – Algemene Vergadering van 22 juni 2015
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van
IMEWO die op 22 juni 2015 plaats heeft in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys,
Kapelstraat 76 te 8450 Bredene;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten
van de Algemene Vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Overwegende dat mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid, en mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, door de gemeenteraad werden aangeduid respectievelijk als
effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van IMEWO die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en
met 31 december 2018;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene Vergadering
tevens Jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO van 22 juni
2015:
Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar
2014
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders, de leden van de Regionale
Bestuurscomités en de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen.
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO op
22 juni 2015, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cf. artikel 1.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op
het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.
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Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
(TMVW) – goedkeuren statutenwijziging
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het Vlaamse decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking van
6 juli 2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de gemeente werd
overgemaakt met brief van 31 maart 2015;
Gelet op de toelichting door de Raad van Bestuur van TMVW met betrekking tot deze
statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd;
Overwegende dat mevrouw Benedikte Demunck, schepen, de heer Mark Van Neste, schepen,
en de heer Wim Vanbiervliet, GR-voorzitter/schepen, door de gemeenteraad werden
aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en mevrouw Jeanine Maes, gemeenteraadslid, de
heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, en de heer Trudo Dejonghe, schepen, door de
gemeenteraad werden aangeduid als plaatsvervangers, om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de TMVW;
Besluit eenparig:
Art.1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals opgenomen in het
desbetreffende ontwerp, goed te keuren.

Art.2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting die erover zal beslissen, goed te keuren.
Art.3. Van onderhavige beslissing een afschrift te sturen aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000
Gent.
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Gemeentepersoneel – toekenning verhoging van de waarde van de
maaltijdcheque en reglement elektronische maaltijdcheques
De gemeenteraad
Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het
Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid van arbeiders;
Gelet op artikel 233 van de rechtspositieregeling van 2 september 2013 betreffende de
maaltijdcheques;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2007 betreffende het
toekennen van een verhoging van de maaltijdcheques tot 6 euro;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 9 maart 2015 waarbij de opdracht voor het
uitgeven van elektronische maaltijdcheques voor de gemeente De Pinte te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde EDENRED BELGIUM sa, Avenue HermannDebroux 54 te 1160 Auderghem en dit tegen de voorwaarden vermeld in de offerte die aan de
stad Deinze werd overgemaakt;
Gelet op de beslissing van 9 maart 2015 waarbij een dienstverleningsovereenkomst aan wordt
gegaan met bovenstaande leverancier voor het leveren van elektronische maaltijdcheques en
dit tegen uiterlijk 1 oktober 2015,
Overwegende dat momenteel de tussenkomst van het bestuur is vastgesteld op 4,90 euro per
maaltijdcheque;
Overwegende dat het bestuur deze tussenkomst wenst te verhogen naar 5,90 euro per
maaltijdcheque;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2016 definitief wordt overgegaan naar het systeem van
elektronische maaltijdcheques;
Overwegende dat de laatste papieren maaltijdcheques betrekking moeten hebben op de
prestaties van september 2015;
Overwegende dat de regeling inzake de toekenning van maaltijdcheques moet worden
opgemaakt;
Overwegende dat de modaliteiten van deze regeling in de rechtspositieregeling moeten
worden opgenomen;
Gelet op het protocol van akkoord van de syndicale afgevaardigden van 6 mei 2015 inzake de
verhoging van werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques en inzake het reglement van de
elektronische maaltijdcheques;
Besluit eenparig:
Art.1. Onderstaand reglement voor het gebruik van elektronische maaltijdcheques goed te
keuren:
Art.1. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één
maaltijdcheque bedraagt 7,00 euro.
De werkgeversbijdrage bedraagt 5,90 EUR.
Art.2.
Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief arbeidsprestaties
werden geleverd. Onder de term “effectieve arbeidsprestaties” wordt verstaan: de
perioden waarin de werknemer effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in
opdracht van de werkgever op een andere plaats arbeidsprestaties (ook vorming,
studiedagen, vergaderingen met vakbondsverlof) levert. Overuren, die nadien
worden gerecupereerd via vrijaf van gelijke duur, worden gelijkgesteld met effectieve
arbeidsprestaties tot het beloop van het theoretisch maximum aantal te presteren
arbeidsdagen per kwartaal. Effectieve arbeidsprestaties kunnen onder andere blijken
uit dagelijkse aanwezigheidsregistratie.
De dagen voor en zonder toekenning van maaltijdcheques worden vermeld in artikel
6 en 7.
Art.3.
Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan een personeelslid
wordt toegekend, wordt bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde uren in
de loop van de maand te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag. Indien
deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere
eenheid. Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag nooit hoger zijn

dan het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal gepresteerd kan
worden door een voltijds personeelslid.
Art.4.
Voor de berekeningen gelden volgende elementen:
1. Het dagelijkse normale aantal arbeidsuren bedraagt 7,6.
1. Het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer per kwartaal kan
presteren, stemt overeen met het aantal werkdagen in het regime van de
vijfdagenweek, die in het kwartaal vallen (dwz het aantal kalenderdagen in het
kwartaal, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en wettelijke
feestdagen).
Formule: aantal gepresteerde uren/maand.
7,6
Art.5.
De maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (vorige
maand) gecrediteerd op de persoonlijke maaltijdchequerekening van het
personeelslid in functie van de effectief geleverde arbeidsprestaties.
De maaltijdchequerekening is een databank waarop voor het personeelslid
een aantal elektronische maaltijdcheques wordt opgeslagen en die beheerd
wordt door een erkende uitgever.
Zo in een bepaalde maand het aantal toegekende maaltijdcheques afwijkt van het
aantal waarop het recht heeft, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk op
de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal, het aantal cheques in
overeenstemming gebracht met het aantal waarop het effectief recht heeft.
Op de jaarlijkse individuele rekening van het personeelslid wordt vermeld: het aantal
toegekende maaltijdcheques en het brutobedrag van de maaltijdcheques verminderd
met de persoonlijke bijdrage van het personeelslid.
Art.6.
Dagen voor toekenning
zekerheidsbijdragen:

van

maaltijdcheques

met

vrijstelling

van

sociale

-

syndicaal verlof;

-

de dagen waarop de werknemer tijdens de normale werkuren aan examens moet
deelnemen in opdracht van de werkgever;

-

oproeping voor MEDEX tijdens de normale diensturen;

-

de uren gedurende welke een personeelslid geen arbeidsprestaties (tijdens de
diensturen) moet verrichten wegens een opening (bv. nieuw gebouw) of een
receptie (bv. jubileum van de instelling of van een collega-personeelslid) die
georganiseerd resp. aangeboden wordt door het bestuur;

-

de dagen waarop de werknemer thuis prestaties verricht voor en in opdracht van
het bestuur.

Art.7.
Dagen zonder toekenning
zekerheidsbijdragen:

van

maaltijdcheques

met

vrijstelling

van

-

de dagen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval;

-

jaarlijkse vakantiedagen;

-

feestdagen;

-

dagen van omstandigheidsverlof;

-

ziektedagen;

-

dienstvrijstelling voor prenatale medische onderzoeken;

sociale

-

bevallingsverlof, vaderschapsverlof en ouderschapsverlof;

-

verlof voor de opvang met het oog op adoptie of pleegvoogdij;

-

verlof voor deeltijdse prestaties;

-

onbetaald verlof;

-

verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte;

-

politiek verlof;

-

verlof voor opdracht;

-

de dagen van economische werkloosheid;

-

de periodes van loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering;

-

afwezigheid wegens overmacht;

-

disponibiliteit;

-

de dagen waarop het personeelslid afwezig is omdat hij op eigen initiatief zonder dat hij daartoe door het bestuur verplicht wordt - aan een selectie bij het
bestuur deelneemt;

-

dienstvrijstelling als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, een
stemopnemingsbureau, of een hoofdstembureau bij de verkiezingen;

-

dienstvrijstelling voor afgifte van bloed, bloedplasma of bloedplaatjes;

-

dienstvrijstelling voor het afstaan van beenmerg;

-

zetelen in familieraad

-

dagen die men afwezig is wegens een verplichte controle na een arbeidsongeval;

-

verlof wegens arbeidsduurvermindering;

-

sollicitatieverlof (tijdens opzegtermijn);

-

studieverlof.

Art.8.
Het personeelslid dat geniet van het voordeel van maaltijdcheques in elektronische
vorm, krijgt gratis een drager ter beschikking gesteld (een kaart). Hij verbindt zich
ertoe deze in goede staat te bewaren en terug te geven aan het bestuur indien zijn
tewerkstelling om welke reden dan ook beëindigd wordt.
Het personeelslid kan de drager niettemin bewaren tot aan de vervaldatum van de
maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn maaltijdchequerekening.
In geval van verlies of diefstal van de drager, zal het bestuur de kost van de
vervanging van de drager dragen. Uitzondering op de regel is ingesteld indien dit
verlies of diefstal van de drager zich binnen de periode van twaalf maanden herhaalt.
In dat geval wordt de kost van de vervanging van de drager verhaald op het
personeelslid. Bij diefstal van de kaart zal echter geen kost worden aangerekend aan
het personeelslid indien een kopie van het proces-verbaal aan het bestuur wordt
overgemaakt.
Art.9.
Op de jaarlijkse individuele rekening van het personeelslid wordt vermeld: het aantal
toegekende maaltijdcheques en het bruto bedrag van de maaltijdcheques verminderd
met de persoonlijke bijdrage van het personeelslid.
Art.10.
De maaltijdcheques in elektronische vorm hebben een geldigheidsduur van een jaar
vanaf het ogenblik dat zij op de maaltijdchequerekening van het personeelslid
geplaatst werden en mogen slechts gebruikt worden ter betaling van een eetmaal of

voor de aankoop van verbruiksklare voeding.
Art.2. De modaliteiten van bovenstaand reglement in de rechtspositieregeling op te nemen.
Art.3. De maaltijdcheque krijgt met ingang van 1 juli 2015 volgende nominale waarde:7,00
euro . De bijdrage van de werknemer en werkgever wordt als volgt bepaald:
-

werknemersbijdrage: 1,10 euro

-

werkgeversbijdrage: 5,90 euro

Art.4. Bovenstaand reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2015.
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Mededelingen van de voorzitter
De ere-afdeling van het Harmonie wordt gehuldigd op 24 mei 2015. De scouts en gidsen
vieren als scoutsgroep hun zestigjarig bestaan, het scoutscomité bestaat 50 jaar. De
gemeenteraadsleden zullen hiervoor een brief ontvangen.
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Gemeentelijke basisschool – bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van
directeur basisonderwijs (m/v)
De punt wordt verdaagd.
Mondelinge vragen
Raadslid Reyntjens wenst te verwijzen naar de mondelinge vraag die ook al tijdens de
gemeenteraadszitting van november 2014 werd gesteld. Deze handelde over onderhouds- en
herstellingswerken van het tennispleintje te Zevergem. Ze wenst graag de stand van zaken
van deze werken te vernemen. Er wordt geantwoord dat er intussen werken werden
uitgevoerd. Zo is onder meer de omheining hersteld en er werd een bord geplaatst zoals
destijds aangevraagd.
Raadslid Vermeyen meldt dat de schildpadruggetjes die op veel plaatsen op de hoek van de
straat werden geplaatst niet goed zichtbaar zijn voor de weggebruiker. Zij vraagt of niet kan
overwogen worden om deze te schilderen. Er wordt geantwoord dat deze vraag zal
overgemaakt worden aan de bevoegde dienst. De dienst zal nagaan welke maatregel de beste
is teneinde de zichtbaarheid te verhogen.
Raadslid De Vriese vraagt welke maatregelen er kunnen ondernomen worden om het
vandalisme na fuiven in te perken. Er wordt geantwoord dat deze problematiek werd
besproken tijdens het laatste fuifoverleg. Tijdens dit overleg is ook de vraag gesteld aan de
politie om meer te controleren in de directe omgeving en in mindere mate in het gebouw waar
de fuif doorgaat.
Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt of er in de Blijpoel te Zevergem een rustbank kan
geplaatst worden. Deze wordt volgens hem het best geplaatst ter hoogte van het jagerspad.
Er wordt geantwoord dat deze vraag terecht is, maar zal worden nagegaan in welke mate dit
ook wel kan in kader van het natuurgebied.
Verder wordt ook gemeld dat er in de Heirweg ter hoogte van het fitnesscenter heel veel
auto’s staan geparkeerd. Hij vraagt of de gemeente hierover in overleg kan gaan met de
gemeente Nazareth. Er wordt geantwoord dat dit alles te maken heeft met een onderbroken
gele lijn. Dit moet verder bekeken worden in samenspraak met de gemeente Nazareth.

