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------------------------------------------------DE GEMEENTERAAD
Na vastgesteld te hebben dat in toepassing van art. 33 van het gemeentedecreet, de notulen van de
vorige zitting minstens acht dagen voor de dag van de vergadering ter inzage van de raadsleden
waren gelegd, en dat elk raadslid bij toepassing van art. 21 minstens acht dagen op voorhand, samen
met de uitnodiging tot de vergadering, de dagorde van deze zitting heeft ontvangen.
------------------------------------------------In toepassing van artikel 29 van het Gemeentedecreet vraagt de voorzitster van de gemeenteraad,
nadat de vergadering geopend werd, of de raadsleden akkoord kunnen gaan om het punt 'Aktename
budgetwijziging 2017 - Kerkfabriek OLV & St-Stephanus te Dentergem' ter zitting in behandeling
te nemen hoewel dit niet op de agenda is ingeschreven. De spoedeisendheid vloeit voort uit het feit
dat de toezichtstermijn verstrijk op 2 december 2017. De overstap naar de software van
'Religiopoint' vraagt een wijziging van een aantal handelingen. Het voorstel om dit samen met de
overige punten m.b.t. de erediensten in behandeling te nemen wordt door alle aanwezige raadsleden
unaniem aanvaard. Gelet op de de vereiste bijzondere meerderheid, wordt bovenvernoemd punt aan
de agenda toegevoegd als punt 14.
------------------------------------------------GAAT OVER TOT DE DAGORDE
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
1. goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
Aangezien er aan elk raadslid, samen met de dagorde, een kopie van het verslag van de vergadering
van 18.10.2017 werd bezorgd.
Aangezien er aan de raadsleden werd gevraagd of zij enige opmerking wensten te formuleren over
dit verslag.
Gelet dat raadslid T. Van Rijckeghem namens raadslid P. Béarelle (verontschuldigd) vraagt om een
aanpassing in het verslag van de vorige zitting, meer bepaald in de notulering van variapunt
nummer 8 over BE-ALERT :
- 70% van de Vlaamse gemeenten i.p.v. 70% van de gemeenten ;
- herformulering van het antwoord van schepen Bart De Keukeleire;
Gelet dat burgemeester K. Degroote verwijst naar een mail van de gemeentesecretaris waarin
gesteld werd dat het woordelijk opnemen van alle variapunten die tijdens de zitting aangehaald
worden meer tijd in beslag neemt dan de notulering van de beslissingen van de gemeenteraad en
waarin voorgesteld om t.a.v. de vraagstelling ter zitting enkel nog de naam van de vraagsteller en
een beknopte omschrijving van het onderwerp van de vraag op te nemen in het verslag;
Gelet dat de burgemeester K. Degroote opmerkt dat een woordelijke notulering van de
verschillende antwoorden/reacties over de onderwerpen niet hoeft en dat in het licht hiervan niet
hoeft ingegaan te worden op de vraag tot aanpassing van het verslag van de vorige zitting;
Gelet dat raadslid A. Vandemaele zich akkoord verklaart om t.a.v. vraagstelling in de varia niet
uitvoerig te notuleren maar enkel de essentie op te nemen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel: Het verslag van de vergadering van 18.10.2017 van de gemeenteraad, goed te keuren.
---------------------------------------
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FINANCIERINGSVERENIGINGEN MET INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST,
STATUTENWIJZIGINGEN EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING d.d. 18 DECEMBER 2017
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door
overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger vast te stellen.
CONTEXT EN MOTIVERING
De Gemeente Dentergem neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen.
De Gemeente Dentergem werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 18
december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8
september 2017 werd aan de Gemeente Dentergem overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar
het dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan de Gemeente Dentergem heeft
overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR
OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen
gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Figga waarbij
Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Figga overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen
actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zusterdistributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders,
waaronder Gaselwest. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de
eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór
1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)
en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij
Gaselwest, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga partij
is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de
bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt
voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op
de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen
die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en
verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is
gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening van
de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het
verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op
de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen
die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan
verbonden rechten;
- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de
rekeningsectoren en de gouden aandelen;
- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen
Ate per gemeente/stad;
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties;
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeen- ten/steden
verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan
de gemeente/stad toekomende dividenden;
- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het
kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in
die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie
van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw
ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg;
- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de
participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer
worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financierings- vereniging overgenomen.
Overwegende dat o.w.v. de samenhang de punten over Gaselwest en Figga, nl. de punten 2, 6, 7 en
8 van de agenda ter zitting samen behandeld worden;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet op de vraag van raadslid A. Vandemaele welke de rol van de gemeente in Zefier zal zijn;
Gelet dat schepen Ph. Vanhaesebrouck antwoordt dat Zefier een deel van Figga overneemt en dat de
DNB's kunnen toetreden, waarbij Zefier zal investeren in projecten met hernieuwbare energie
waarna gemeenten kunnen deelnemen aan individuele projecten ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
ARTIKEL 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 18 december 2017 :
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel Figga in Gaselwest

1.1.Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek
van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van
de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in
de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze
stukken verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering
die tot de splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de
bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het
splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President Kennedypark 12,
8500 Kortrijk;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
a. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
b. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing;
c. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
d. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door
toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het
oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren
van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,

en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het
verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het
kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
e. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis
van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te
brengen met de ingevolge de splitsing verkregen
vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
1.1. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de
daaraan verbonden rechten.
1.2. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de
ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.3. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag
van de raad van bestuur.
1.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de
punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel
mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging
en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in
het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle
van de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruitvloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
2. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van
Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.
3. Statutaire benoemingen.

4. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2: zijn goedkeuring te hechten aan
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van
een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa
en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits
toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van aandelen Apt voor de
deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de
deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van
nominale waarde, volledig volgestort,
b. de inbreng door de gemeente van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van
Figga;
ARTIKEL 3: de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18
december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4: 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 Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres intercommunales@eandis.be.
--------------------------------------3. buitengewone algemene vergadering van de WVI op 21 december 2017 – standpunt
gemeente – aanduiding vertegenwoordiger
Gelet op het schrijven van de WVI van 20.10.2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van 21.12.2017 met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A : Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis
(Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A) : Marc Vanlerberghe (Izegem)
regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof
Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
Gelet op het art 44, 1e en 3e van het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking waarbij bepaald wordt dat de deelnemers gemeenten hun vertegenwoordiger op een
buitengewone algemene vergadering van een intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de bespreking ter zitting en de bijkomende stukken;
Overwegende de beslissingen van de Gemeenteraad van 20 mei 2015, 16 december 2015 en 29 juni
2016 waaruit blijkt dat de gemeente Dentergem niet langer deel uitmaakt van de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest;
Overwegende dat de gemeente Dentergem wel deel uitmaakt van de West-Vlaamse
Intercommunale - dienstverlenende vereniging (afgekort WVI);
Overwegende dat in agendapunt 4 aan de Buitengewone Algemene Vergadering verzocht wordt zijn
goedkeuring te verlenen aan de deelname van de WVI aan de dienstverlenende vereniging Midwest
(inclusief motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en de ontwerpstatuten);
Overwegende dat uit de voorliggende stukken niet blijkt dat de dienstverlening door de WVI aan de
individuele gemeenten zou conflicteren met een deelname door de WVI aan de DVV Midwest;

Gelet op de toelichting door voorzitster C. D'huyvetter;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van 21.12.2017, zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in
onderhavig gemeenteraadsbesluit, en de punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 21.12.2017 goedkeuren.
Artikel 2: Mw Celine D’huyvetter aan te duiden als effectief vertegenwoordiger, en Mr Tonny
Berteloot als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van WVI op 21.12.2017.
Artikel 3: deze beslissing over te maken aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
--------------------------------------4. financiële verdeelsleutel hulpverleningszone Midwest
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1
dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke
gemeentebegroting;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2
dat bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord
wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie
bestemd is. …’
Overwegende dat de gemeente Dentergem conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd);
Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een akkoord bereikte
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de Zone Midwest;
na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en secretarissen werd de
financiële verdeelsleutel herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014;
Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting
van 24 oktober 2017 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2018; dat de gemeentelijke dotatie aan
de zone in 2018 gelijk gehouden wordt t.o.v. de dotatie in 2017 waarbij evenwel 2% indexering
wordt bijgerekend zoals voorzien in de meerjarenbegroting voor de zone;
Overwegende dat de financiële verdeelsleutel en de bijhorende dotatie 2018 in onderstaande tabel
per gemeente wordt weergegeven:
Gemeente
Financiële
Dotatie 2018 (in
verdeelsleutel euro)
(% weergave)
Ardooie
3,95
€ 296.127,86
Dentergem
2,81
€ 196.157,58
Hooglede
4,27
€ 316.956,87
Ingelmunster
4,27
€ 312.495,16
Izegem
11,47
€ 805.171,42
Lichtervelde
3,30
€ 260.263,72
Meulebeke
4,41
€ 309.879,70
Moorslede
4,04
€ 292.610,88
Oostrozebeke
2,73
€ 191.085,63
Pittem
3,10
€ 217.699,33
Roeselare
34,25
€ 3.036.510,42
Ruiselede
2,07
€ 144.127,78

Staden
4,45
€ 328.528,43
Tielt
9,25
€ 646.904,81
Wingene
5,63
€ 402.627,83
Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening wordt toegepast
voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar vanaf start van de zone op 6
januari 2015 en dat de dotatie van elke gemeente aan de zone in 2018 bijgevolg in onderstaande
tabel wordt weergegeven:
Gemeente
Financiële
Dotatie 2018 na
verdeelsleutel (% verrekening
weergave)
materieel
(in
euro)
Ardooie
3,95
€ 282.657,60
Dentergem
2,81
€ 196.206,13
Hooglede
4,27
€ 317.725,05
Ingelmunster
4,27
€ 275.087,49
Izegem
11,47
€ 824.693,32
Lichtervelde
3,30
€ 254.947,84
Meulebeke
4,41
€ 303.227,53
Moorslede
4,04
€ 309.335,35
Oostrozebeke
2,73
€ 191.179,19
Pittem
3,10
€ 223.748,37
Roeselare
34,25
€ 3.158.650,30
Ruiselede
2,07
€ 120.768,83
Staden
4,45
€ 318.053,57
Tielt
9,25
€ 580.882,55
Wingene
5,63
€ 399.984,29
Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28 oktober 2015
waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op te trekken van €
1.000.000,00 naar € 1.725.000,00 zodat de investeringen volledig worden gefinancierd met
gemeentelijke investeringsdotaties en niet langer met de overdracht van middelen vanuit de
gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft op de autofinancieringsmarge van de besturen;
de verdeling tussen exploitatie en investeringen is dan als volgt:
EXPL
TOELAGE
NA
INV TOELAGE
VERREKENING
Ardooie
€ 214.519,60
€ 68.138,00
Dentergem
€ 147.733,13
€ 48.473,00
Hooglede
€ 244.067,05
€ 73.658,00
Ingelmunster
€ 201.429,49
€ 73.658,00
Izegem
€ 626.836,32
€ 197.857,00
Lichtervelde
€ 198.022,84
€ 56.925,00
Meulebeke
€ 227.155,53
€ 76.072,00
Moorslede
€ 239.645,35
€ 69.690,00
Oostrozebeke
€ 144.086,19
€ 47.093,00
Pittem
€ 170.273,37
€ 53.475,00
Roeselare
€ 2.567.838,30
€ 590.812,00
Ruiselede
€ 85.060,83
€ 35.708,00
Staden
€ 241.291,57
€ 76.762,00
Tielt
€ 421.320,55
€ 159.562,00
Wingene
€ 302.867,29
€ 97.117,00
Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te vermijden, efficiënter
is, om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende verrekening te maken op de dotatie; dit is

respectievelijk voor de ICT‐ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud
ICT‐netwerk) en voor het technisch onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door
Meulebeke wordt gedragen; de totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2018 is dan als
volgt:
Gemeente
ExploitatieInvesteringstoelage
toelage
Ardooie
€ 214.519,60
€ 68.138,00
Dentergem
€ 147.733,13
€ 48.473,00
Hooglede
€ 244.067,05
€ 73.658,00
Ingelmunster
€ 164.129,49
€ 73.658,00
Izegem
€ 626.836,32
€ 197.857,00
Lichtervelde
€ 198.022,84
€ 56.925,00
Meulebeke
€ 214.655,53
€ 76.072,00
Moorslede
€ 239.645,35
€ 69.690,00
Oostrozebeke
€ 144.086,19
€ 47.093,00
Pittem
€ 170.273,37
€ 53.475,00
Roeselare
€ 2.567.838,30
€ 590.812,00
Ruiselede
€ 85.060,83
€ 35.708,00
Staden
€ 241.291,57
€ 76.762,00
Tielt
€ 421.320,55
€ 159.562,00
Wingene
€ 302.867,29
€ 97.117,00
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage
van elke gemeente aan de Zone Midwest vastlegt, die door de zoneraad in zitting van 24 oktober
2017 voor de begroting 2018 werd herbevestigd en die is opgenomen in onderstaande tabel:
Gemeente
Financiële
verdeelsleutel (%
weergave)
Ardooie
3,95
Dentergem
2,81
Hooglede
4,27
Ingelmunster
4,27
Izegem
11,47
Lichtervelde
3,30
Meulebeke
4,41
Moorslede
4,04
Oostrozebeke
2,73
Pittem
3,10
Roeselare
34,25
Ruiselede
2,07
Staden
4,45
Tielt
9,25
Wingene
5,63
Artikel 2 : De gemeenteraad neemt akte van de dotatie aan de Zone Midwest voor 2018 na de
verrekening van het materieel en die in de onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente
Dotatie 2018 na
verrekening
materieel
(in

euro)
Ardooie
€ 282.657,60
Dentergem
€ 196.206,13
Hooglede
€ 317.725,05
Ingelmunster
€ 275.087,49
Izegem
€ 824.693,32
Lichtervelde
€ 254.947,84
Meulebeke
€ 303.227,53
Moorslede
€ 309.335,35
Oostrozebeke
€ 191.179,19
Pittem
€ 223.748,37
Roeselare
€ 3.158.650,30
Ruiselede
€ 120.768,83
Staden
€ 318.053,57
Tielt
€ 580.882,55
Wingene
€ 399.984,29
Artikel 3 : De gemeenteraad gaat akkoord met de opsplitsing in een investerings- en
exploitatietoelage (na de verrekening van het materieel en na de specifieke verrekening voor
Meulebeke en Ingelmunster) zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente
ExploitatieInvesteringstoelage
toelage
Ardooie
€ 214.519,60
€ 68.138,00
Dentergem
€ 147.733,13
€ 48.473,00
Hooglede
€ 244.067,05
€ 73.658,00
Ingelmunster
€ 164.129,49
€ 73.658,00
Izegem
€ 626.836,32
€ 197.857,00
Lichtervelde
€ 198.022,84
€ 56.925,00
Meulebeke
€ 214.655,53
€ 76.072,00
Moorslede
€ 239.645,35
€ 69.690,00
Oostrozebeke
€ 144.086,19
€ 47.093,00
Pittem
€ 170.273,37
€ 53.475,00
Roeselare
€ 2.567.838,30
€ 590.812,00
Ruiselede
€ 85.060,83
€ 35.708,00
Staden
€ 241.291,57
€ 76.762,00
Tielt
€ 421.320,55
€ 159.562,00
Wingene
€ 302.867,29
€ 97.117,00
Artikel 4 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de zoneraad van
Zone Midwest, Kwadestraat 159 te 8800 Roeselare.
Artikel 5 : In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20 dagen na
het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de provinciegouverneur.
--------------------------------------Ruimtelijke ordening
5. Jan Van de Ven, Oeselgemstraat 75, 8720 Dentergem – Goedkeuring wegtracé
Catharinastraat - 2017/79VK.
Gezien het dossier met plannen en bestek betreffende het ontwerp van wegenis- en rioleringswerken
in een te realiseren verkaveling aan de Catharinastraat te Dentergem/Oeselgem, bekend ten kadaster
Dentergem/3de afd. Oeselgem, sectie B, nr. 226k5 en deel van 226l5, 228f, 231d, 233d en 239g;
Gelet op de bepalingen van art. 4.2.17§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de bepalingen van art. 3 §2 van het BVR dd. 02.06.2010 houdende de openbare
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning- en verkavelingsaanvragen;

Overwegende dat de aanvraag werd bekendgemaakt van 25 augustus 2017 tot en met 24 september
2017 op de daartoe bestemde plaatsen en er twee bezwaarschriften werden ingediend.
De ingediend bezwaren handelden over:
(1) Bezwaarindieners stellen dat ze verkeerdelijk geïnformeerd zijn bij de aankoop van hun woning
dat de achterliggende grond tuinbouwgrond is.
(2) Bezwaarindieners stellen dat de bouwzone tot op 8 m van hun perceelsgrens komt en dit de
hun privacy en het wooncomfort aantast. Ze halen aan dat er in de omgeving grotere afstanden
gebruikt worden.
(3) Bezwaarindieners stellen dat het ontwerp het landelijke karakter van de omgeving aantast.
(4) Bezwaarindieners vrezen waardeverlies voor de bestaande woningen.
Het bezwaar werden als volgt beoordeeld:
(1) Volgens BPA centrum Oeselgem (d.d. 18/11/1993) was de grond aanpalend achter deze van de
bezwaarindieners gelegen in zone voor tuin. Het onderliggende gewestplan kleurde het gehele
gebied in als woongebied. Het BPA en gewestplan zijn opgeheven door het RUP Oeselgem (d.d.
19/02/2015). In RUP Oeselgem is de betreffende grond bestemd als zone voor woonproject.
(2) De verkaveling laat het toe om op het gelijkvloers tot 14 m diep te bouwen en op verdiep tot 12
m diep. Dit wil zeggen dat de afstand tot de perceelsgrens t.h.v. de bezwaarindieners 8 m bedraagt
voor het gelijkvloers en 10 m op het verdiep. Deze afstanden zijn gebruikelijk doch vreemd aan de
omgeving. Het bezwaar wordt gevolgd. De woningen moeten op een afstand van minstens 10 m tot
de achterkavelgrens ingeplant worden.
(3) De aanvraag is gelegen in het centrum van Oeselgem en de aanvraag betreft een
inbreidingsproject. Het bezwaar wordt niet gevolgd.
(4) Mogelijks waardeverlies is een niet ruimtelijk argument en kan derhalve niet worden gevolgd.
Gelet op de toelichting door voorzitster C. D'huyvetter;
Gelet dat raadslid A. Vandemaele opmerkt dat er onder puntje 2 heel wat voorwaarden vermeld
worden waarbij hij zich afvraagt of deze reeds gebeurd zijn;
Gelet op het antwoord van burgemeester K. Degroote dat dit moet gebeuren vóór de
coördinatievergadering;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel : De plannen en bestek met betrekking tot het ontwerp van wegenis- en
rioleringswerken binnen een door Jan Van de Ven, Oeselgemstraat 75, 8720 Dentergem/ Wakken,
aan te leggen verkaveling aan de Catharinastraat te Dentergem/Oeselgem, bekend ten kadaster
Dentergem/3de afd. Wakken, sectie B, nr. 226k5 en deel van 226l5, 228f, 231d, 233d en 239g,
onder voorwaarden goed te keuren en aan de verkavelaar de toelating te verlenen om deze werken
uit te voeren op zijn kosten.
Daarenboven aan de verkavelaar de volgende verplichtingen op te leggen:
1) de geplande weg uit te rusten met riolering en aansluitingsmogelijkheden, greppels, alle
nodige ondergrondse leidingen van o.m. elektriciteit, kabeltelevisie, openbare verlichting, gas,
water, telefoon, ….. dit alles volgens de plannen op te maken door de onderscheiden bevoegde
diensten, en deze voor te leggen aan het gemeentebestuur.
2) - er wordt gevraagd een volledig uitvoeringsdossier ter goedkeuring aan de technische dienst
voor te leggen. Dit dient te gebeuren vóór de coördinatievergadering van de nutsmaatschappijen en
valt
volledig
onder
last
en
verantwoordelijkheid
van
de
verkavelaar.
Het uitvoeringsdossier bestaat uit:
1. Aangepast rioleringplan (zie opmerkingen)
2. Lengteprofielen wegenis en riolering
3. Detail inspectieputten (zeker put R2)
4. Typedwarsprofiel infiltratiebuis
5. Bestek en meetstaat
- het voorliggende RWA rioleringsschema dient op volgende punten te worden aangepast:
a. R2 dient te worden verplaatst in de knik in de RWA leiding (ter hoogte van put D2).
b. R2 dient als dubbele put te worden uitgevoerd met naast een wervelventiel (te regelen
aan een doorvoerdebiet van 20l/ha/sec) ook een voorbezinking,

overstort en reinigingsuitlaatklep
c. De RWA strengen R2-R3 en R3-R4 worden uitgevoerd in dia 500, betonnen
infiltratiebuizen voorzien van de passende omhulling en aanvulling comform het
typebestek:
geotextiel voor draineerinrichting volgens 3-13.2.1.2;
geotextiel voor draineerinrichtingen met een drainerende functie in het vlak volgens tabel
5 van PTV 829: type 5.1 zand voor draineringen voldoet aan de
volgende bepalingen overeenkomstig de norm NBN EN 13242 en PTV 411:
- Aard en herkomst:
De volgende materialen zijn toegelaten: - Natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand
- Korrelas
- Brekerzand
het gehalte aan kalkachtige stoffen van het eventueel schelpenzand ≤ 20% (klasse SA
volgens PTV 411). Het gehalte aan glauconiet ≤ 5%
- Korrelverdeling:
De doorval door de zeef van 0,063 mm beantwoordt aan de categorie f7 van de NBN EN
13242
De korrelverdelingsgrenzen van het gedeelte tussen 2 mm en 0,063 mm worden gegeven
in de tabel 3-6-1.
Maaswijdte
Doorval in % van de droge massa
van de zeven
in mm
1
65 tot 100
0,50
35 tot 100
0,25
10 tot 63
0,125
0 tot 10
d. Om de kruising tussen RWA en DWA leiding te realsieren dat een syfon moeten worden
uitgevoerd op de RWA-streng R3-R5. Ten dien gevolge zal hier een
bijkomend toezichtsput moeten worden voorzien.
3) Na de volledige uitvoering en definitieve oplevering der werken, de authentieke akte te laten
verlijden waarbij er aan de gemeente overdracht wordt gedaan van de in de aanvraag aangegeven
openbare wegen, aanhorigheden en nutsvoorzieningen, evenals van de kosten ten laste van de
verkavelaars.
4) De bepalingen van art. 4.6.4.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stipt na te leven.
--------------------------------------Vanhaesebrouck Philip, Tweede schepen
Financien en comptabiliteit
6. Aanduiding vertegenwoordiger(s) op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA
van 18 december 2017
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun
vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 26 van de statuten van Figga;
Overwegende dat o.w.v. de samenhang de punten over Gaselwest en Figga, nl. de punten 2, 6, 7 en
8 van de agenda ter zitting samen behandeld worden;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet op de vraag van raadslid A. Vandemaele welke de rol van de gemeente in Zefier zal zijn;
Gelet dat schepen Ph. Vanhaesebrouck antwoordt dat Zefier een deel van Figga overneemt en dat de
DNB's kunnen toetreden, waarbij Zefier zal investeren in projecten met hernieuwbare energie
waarna gemeenten kunnen deelnemen aan individuele projecten ;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 : De Heer Philip Vanhaesebrouck, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18
december 2017.
Artikel 2 : De Heer Wim Declercq, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend
volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van Figga van 18 december 2017.
Artikel 3 : De volmachthouder van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Figga op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
--------------------------------------7. Buitengewone Algemene Vergadering FIGGA - Kapitaalverhoging.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhogingen van
FIGGA per aangetekend schrijven van 16/10/2017;
Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves;
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten over te gaan
tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven
financieel vaste activa;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen;
Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd
zullen worden bij wijze van tussentijds dividend;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Overwegende dat o.w.v. de samenhang de punten over Gaselwest en Figga, nl. de punten 2, 6, 7 en
8 van de agenda ter zitting samen behandeld worden;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet op de vraag van raadslid A. Vandemaele welke de rol van de gemeente in Zefier zal zijn;
Gelet dat schepen Ph. Vanhaesebrouck antwoordt dat Zefier een deel van Figga overneemt en dat de
DNB's kunnen toetreden, waarbij Zefier zal investeren in projecten met hernieuwbare energie
waarna gemeenten kunnen deelnemen aan individuele projecten ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 :
haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves,
aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze
van tussentijds dividend.
in te tekenen op 1.406 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 35.150 euro
voorgaande te volstorten door incorporatie van de reserves voor een bedrag van 35.150 euro
FIGGA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie reserves en
liquidatie rekening courant voor een bedrag van 22,23 euro te storten aan de gemeente voor 31/12;
haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor een
totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de gemeente hierin bedraagt 45.007,65 euro
Artikel 2 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan :
Figga, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel.
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
--------------------------------------8. STANDPUNTBEPALING op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18
december 2017

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de
loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar te bepreken;
Gelet op het feit dat de gemeente Dentergem aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband ‘FIGGA’;
Gelet op het feit dat de gemeente Dentergem werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 15
september 2017 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
Figga van 18 december 2017;
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 de raad van bestuur van Figga de splitsing van Figga voorstelt, door afsplitsing
enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA;
Overwegende dat de raad van bestuur van Figga te dien einde een splitsingsvoorstel heeft
opgemaakt samen met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en dat de raad van
bestuur van Figga daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit
voorstel en verslag aan de gemeente/stad bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de
algemene vergadering;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking
tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente Dentergem per aangetekend
schrijven van 16 oktober 2017;
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding
maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met
inbegrip van een beperkte statutenwijziging;
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding
maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald
een incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
Overwegende dat o.w.v. de samenhang de punten over Gaselwest en Figga, nl. de punten 2, 6, 7 en
8 van de agenda ter zitting samen behandeld worden;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet op de vraag van raadslid A. Vandemaele welke de rol van de gemeente in Zefier zal zijn;
Gelet dat schepen Ph. Vanhaesebrouck antwoordt dat Zefier een deel van Figga overneemt en dat de
DNB's kunnen toetreden, waarbij Zefier zal investeren in projecten met hernieuwbare energie
waarna gemeenten kunnen deelnemen aan individuele projecten ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
van Figga van 18 december 2017, zijnde
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
2.bis :
* verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reservers
* uitkering van een tussentijds dividend
* inschrijvingen op de kapitaalverhoging
* vaststeling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest
en Zefier CVBA.
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd
en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge
deze kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers;
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het
kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk,
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, SpiereHelkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa;
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de
vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves,
voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de
Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733
van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van
de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie
van deze stukken verkrijgen.
8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering
die tot de splitsing besluit.
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de
bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het
splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten
gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing;

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag
van de raad van bestuur.
12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging
aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand te
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg
hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Figga van 18 december 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
--------------------------------------9. Aktename budget 2018 Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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 meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013 mits
aanpassingen;
Overwegende dat de Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus op 6 juli 2017 in haar kerkraad het
door haar opgemaakte budget 2018 goedkeurde; dat zij op 3 oktober 2017 via de applicatie
ReligioPoint@ het budget 2018 indiende voor advies bij het bisdom;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
12 oktober 2017 een gunstig advies verleende aan het budget 2017 van de kerkfabriek O.L. Vrouw
en Sint-Stefanus te Dentergem;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 7
september 2017;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2018 van de kerkfabriek O.L. Vrouw en SintStefanus te Dentergem, gecoördineerd met de budgetten van de drie andere Dentergemse

kerkfabrieken, op 14 oktober 2017 via de applicatie ReligioPoint@ indiende bij het
gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie in het budget 2018 van de Kerkfabriek
O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem 70.093,94 Euro bedraagt; dat er geen gemeentelijke
bijdrage in de investeringen is;
Overwegende dat dit budget 2018 past in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014 - 2019, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013 mits aanpassingen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem;
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem en het bisdom
Brugge.
--------------------------------------10. Aktename budget 2018 Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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 oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina
te Wakken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013;
Gelet op de eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 19 november 2014;
Gelet op de tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 oktober 2015;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 7
september 2017;
Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina op 7 september 2017 het door haar
opgemaakte budget 2018 indiende bij het centraal kerkbestuur Dentergem;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
12 oktober 2017 een gunstig advies verleende aan het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Petrus
en Catharina te Wakken;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Petrus en
Catharina te Wakken, gecoördineerd met de budgetten van de drie andere Dentergemse
kerkfabrieken, via de applicatie Religiopoint@ op 14 oktober 2017 indiende bij het
gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 van de Kerkfabriek Sint-Petrus en
Catharina te Wakken 36.349,34 Euro bedraagt; dat er geen gemeentelijke bijdrage in de
investeringen is;
Overwegende dat dit budget 2018 past in het meerjarenplan 2014 - 2019 goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 oktober 2015;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te
Wakken;
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken en het bisdom Brugge.
--------------------------------------11. Aktename budget 2018 van de Kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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 meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013 mits aanpassingen;
Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem op 14 juli 2017 het budget 2018
indiende bij het centraal kerkbestuur Dentergem;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 7
september 2017;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
12 oktober 2017 een gunstig advies verleende;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus te
Oeselgem, gecoördineerd met de budgetten van de drie andere Dentergemse kerkfabrieken, op 14
oktober 2017 indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage in het budget 2018 van de Kerkfabriek SintMartinus te Oeselgem 3.958,30 Euro bedraagt; dat er geen gemeentelijke bijdrage in de
investeringen is;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem.
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem en het bisdom Brugge.
--------------------------------------12. Aktename budget 2018 Kerkfabriek Sint-Amandus en Lucia te Markegem
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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 meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus en Lucia te Markegem,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013;
Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Amandus en Lucia het door haar opgemaakte budget 2018
indiende bij het centraal kerkbestuur Dentergem;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 7
september 2017;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
12 oktober 2017 een gunstig advies verleende aan het budget 2018 van de kerkfabriek SintAmandus en Lucia te Markegem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus en
Lucia te Markegem, gecoördineerd met de budgetten van de drie andere Dentergemse
kerkfabrieken, op 14 oktober 2017 indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 van de Kerkfabriek Sint-Amandus
en Lucia te Markegem 27.712,66 Euro bedraagt;
Overwegende dat dit budget 2018 past in het meerjarenplan 2014 - 2019 goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 september 2013;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST

Artikel 1: Akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus en Lucia te
Markegem.
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Amandus en Lucia te Markegem en het bisdom Brugge.
--------------------------------------13. Aktename budgetwijziging 2017 Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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;
Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina de door haar opgemaakte
budgetwijziging 2017 indiende bij het centraal kerkbestuur Dentergem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus
en Catharina te Wakken via de applicatie Religiopoint@ indiende bij het gemeentebestuur op 13
oktober 2017;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom dd. 12 oktober 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage in de budgetwijziging 2017 van de
Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken ongewijzigd blijft, nl. 28.741,73 Euro bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringsbijdrage in de budgetwijziging 2017 van de
Kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken 31.891,42 Euro bedraagt i.p.v. 82.191,95 Euro
zoals voorzien in het oorspronkelijk budget 2017;
Overwegende dat in deze budgtwijziging de niet gebruikte investeringskredieten 2016 hernomen
zodat het investeringsresultaat weggewerkt wordt zoals voorgeschreven;
Overwegende dat deze budgetwijziging 2017 past in het meerjarenplan 2014 - 2019, zoals
aangepast;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina
te Wakken.
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Petrus en Catharina te Wakken en het bisdom Brugge.
--------------------------------------14. Aktename budgetwijziging 2017 - Kerkfabriek O.L.Vrouw & Sint-Stephanus te
Dentergem.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
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 meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stephanus te
Dentergem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 september 2013 mits
aanpassingen;
Gelet op het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stephanus te Dentergem, waarvan
akte werd genomen door door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2016;
Overwegende dat de Kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stephanus te Dentergem de door haar
opgemaakte budgetwijziging 2017 indiende bij het centraal kerkbestuur Dentergem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
en Sint-Stephanus te Dentergem via de applicatie Religiopoint@ indiende bij het gemeentebestuur
op 13 oktober 2017;

Gelet op het gunstig advies van het bisdom dd. 12 oktober 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage in de budgetwijziging 2017 van de
Kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stephanus te Dentergem ongewijzigd blijft, nl. 68.058,43 Euro;
Overwegende dat met deze budgetwijziging de ontvangst n.a.v. het legaat van Edward Maertens in
het budget wordt ingeschreven; dat het investeringsoverschot van 2016 via deze budgetwijziging in
het budget 2017 werd heropgenomen; dat een aantal posten waarvoor te weinig voorzien werden
aangepast;
Overwegende dat deze budgetwijziging 2017 past in het meerjarenplan 2014 - 2019, zoals
aangepast;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw en SintStephanus te Dentergem.
Artikel 2: Een uittreksel van huidige beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stephanus te Dentergem en het bisdom
Brugge;
--------------------------------------15. Jaarrekening 2016 gemeente – besluit Gouverneur
Aangezien de jaarrekening 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 21.06.2017;
Gelet op het besluit van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2016 dd. 24.10.2017;
BESLIST
Enig artikel : Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur dd 24.10.2017 waarbij de
jaarrekening 2016 van de gemeente Dentergem definitief wordt vastgesteld.
--------------------------------------16. Goedkeuring budgetwijziging 2/2017
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Aangezien het ontwerp van de budgetwijziging 2/2017 van de gemeente samen met de dagorde, aan
alle gemeenteraadsleden werd bezorgd;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck omtrent de 5 wijzigingen in het prioritair
beleid;
Gelet dat raadslid A. Vandemaele opmerkt dat de media berichtte dat de minister toch miljoenen
zou vrijhouden voor fietspaden, hetgeen niet strookt met het verschuiven van de kredieten voor de
fietspaden N305 waarop schepen Ph. Vanhaesebrouck opmerkt dat dit dossier in elk geval niet meer
in 2017 zal gerealiseerd worden;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck omtrent de diverse kleinere wijzigingen
in gelijkblijvend beleid ;
Met 10 stemmen voor (Celine D'huyvetter, Koenraad Degroote, Philip Vanhaesebrouck, Rita
Delmotte, Ivès Lambrecht, Wim Declercq, Noel Persijn, Charlotte Vandemoortele, Gunther
Simoens, Bertrand Minjauw), 5 onthoudingen (Antoon Vandemaele, Stefan Bonne, Robby
Beekwee, Veerle Cannie, Tim Van Rijckeghem)
BESLIST
Enig artikel: de budgetwijziging 2/2017 van de gemeente, zoals voorgelegd, goed te keuren.
--------------------------------------Delmotte Rita, Derde schepen
Leefmilieu
17. Princiepsbeslissing verlenging van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
milieubeheer in Izegem en Ommeland (IVIO)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente vennoot is van de opdrachthoudende vereniging IVIO;

Overwegende dat de duurtijd van de intergemeentelijke vereniging IVIO verstrijkt op 31.12.2018
zodat een beslissing dient worden genomen door de gemeentevennoten omtrent het al dan niet
verlengen van de opdrachthoudende vereniging IVIO;
Gelet op artikel. 36 van het decreet het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dat het volgende bepaalt:
“Indien de duur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging verstrijkt in de loop van
het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de
betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang
wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd”;
Overwegende dat omwille van de continuïteit van openbare dienst de werking dient gegarandeerd te
blijven na 01.01.2019 en dat er een voorafgaand gesprek is geweest met de Vlaamse administratie
(ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur) die akkoord was dat na 01.01.2019 verder samengewerkt
wordt met private partner Ecowest tot dat de aanbesteding is afgerond;
Gelet op de verkenningsnota betreffende de verlenging van IVIO die bij alle gemeentevennoten is
toegelicht;
Overwegende dat een informatievergadering is gehouden voor alle gemeentevennoten op 28 juni
2017 waarop aanvullende informatie is verstrekt;
Overwegende dat ingevolge bepalingen van het gemeentedecreet en het decreet intergemeentelijke
samenwerking voor IVIO volgende timing van toepassing is:
Pas op de laatste algemene vergadering die de eindduur van een intergemeentelijke vereniging
voorafgaat kan formeel beslist worden over het al dan niet verlengen. Voor IVIO is dit de
buitengewone algemene vergadering van december 2018, maar tijdens het jaar van de verkiezing
(2018) mag niet over de verlenging worden beslist, zodat de duur van IVIO wettelijk verlengd
wordt tot aan de eerste algemene vergadering waarin de leden van de nieuw samengestelde
gemeenteraad (2019) zijn aangeduid. Dit zal dan in de loop van maart-juni moeten gebeuren,
aangezien eerst nog de oude algemene vergadering moet samenkomen voor goedkeuring van de
rekening 2018 (eerste kwartaal 2018).
Overwegende dat niettegenstaande de gemeenteraad pas na 01.01.2019 kan beslissen over de
verlenging van IVIO, het noodzakelijk is dat de nodige voorbereidingen worden getroffen en dat
toch een zeker (weliswaar juridisch niet bindend) engagement wordt gevraagd van de besturen
teneinde de nodige voorbereidingen kunnen worden genomen (o.m. opmaak van een lastenboek);
Overwegende dat IVIO de laatste jaren goede resultaten heeft behaald waarbij de gemeentelijke
bijdragen zelfs sterk zijn verminderd t.o.v. de eerste jaren van de legislatuur;
Overwegende dat de algemene bevindingen betreffende de werking van de opdrachthoudende
vereniging IVIO positief zijn;
Overwegende dat IVIO qua grootte ideaal is als intergemeentelijke afvalvereniging waarbij door
deze schaalgrootte de overheadkosten beperkt kunnen worden gehouden;
Overwegende dat IVIO geen lange termijn schulden heeft, er beperkte risico’s zijn (geen
verbrandingsoven) en IVIO een relatief beperkt aantal personeelsleden in dienst heeft (die
bovendien bijna allen contractueel zijn);
Overwegende de bijkomende informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden op 14 november
2017;
Gelet op de financiële prognose voor de komende legislatuur;
Gelet op de toelichting ter zitting door burgemeester K. Degroote;
Gelet dat raadslid A. Vandemaele bevestigt dat de powerpoint van de infosessie ontvangen en
gelezen werd en dat het duidelijk is dat het op eigen initiatief zal niet haalbaar zijn, maar dat hij zich
afvraagt wat de tendens is bij de andere gemeenten;
Gelet dat burgemeester K. Degroote antwoordt dat alle gemeenten bezocht werden en de tendens
globaal positief is voor IVIO aangezien hij geen negatieve opmerkingen gehoord heeft;
Gelet dat raadslid A. Vandemaele vraagt welke optie zou genomen worden inzake het management,
waarop burgemeester K. Degroote antwoordt dat het op het eerste zicht beter lijkt om dit uit te
besteden maar dat een beslissing pas in 2019 zal genomen worden;

Gelet dat raadslid A. Vandemaele zich afvraagt wat in de overgangsperiode zal gebeuren waarop
burgemeester K. Degroote antwoordt dat de toezichthoudende overheid de continuïteit zal toelaten
gedurende een 6-tal maanden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 : In principe akkoord te gaan dat de opdrachthoudende vereniging IVIO na 31.12.2018
wordt verlengd voor een termijn van 18 jaar en dat hiervoor voorbereidende handelingen worden
genomen, namelijk, de opmaak lastenboek en uitschrijven overheidsopdracht waarbij diverse opties
worden vermeld.
Artikel 2 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.
--------------------------------------18. Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. op 11 december 2017
Gelet op het artikel 44, 2de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene
vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken en waarbij een door de
raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda van deze vergadering staat vermeld;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 24 oktober 2017 met uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2017 om 18.00 uur, met volgende agenda:
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018
3. Goedkeuring begroting 2018
4. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde
van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 11 december 2017, zijnde:
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018
3. Goedkeuring begroting 2018
4. Varia
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2017 goedkeuren.
Artikel 3 : Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O. Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.
--------------------------------------Geen lid voor bevoegdheid gedefinieerd
Geen bevoegdheid gekozen
19. Varia
1. Vraagsteller : A. Vandemaele
Onderwerp : jammerlijke staat van het gebouw : "Oud Pastorietje" in Wakken - afloop van de
vroeger vermelde gerechtelijke expertise.
2. Vraagsteller : T. Vanryckegem
Onderwerp : Bushokjes, in het bijzonder het ontbreken van een bushokje aan de Vierschaar te
Oeselgem.
--------------------------------------Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD
De secretaris
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