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LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN 

 

D.D. 29 MEI 2017 

 

De hieronder vermelde lijst kan eveneens worden ingezien op het gemeente-

secretariaat elke werkdag van 09.00 uur tot 11.45 uur en dit in de periode 

van 13 juni 2017 tot en met 3 juli 2017. 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. PROJECT ZELZATE-ZUID 

Er wordt beslist om niet te besluiten. 

2. TMVW - STATUTENWIJZIGING 

De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals opgenomen in het 

ontwerp van statutenwijziging, wordt goedgekeurd.  

Er wordt opdracht gegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordigers deze 

wijzigingen op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, 

goed te keuren.  

3. TMVW (IC) – ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2017 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda 

van de algemene vergadering TMVW IC cvba van 30 juni 2017 en de daarbij 

horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid 

IBR) 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

4. TMVW (IC) - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

De gemeenteraad beslist: 

- zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt 

van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 

30 juni 2017. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash 

van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS 

zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  



- zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in 

cash van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder 

de gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de 

voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten 

door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en 

ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de 

gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS 

kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de 

bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de 

divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 

bedrijfsrevisor. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 

395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 

63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 

inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie 

Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, 

zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura 

en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura 

leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet 

in de TMVS kapitalisatietabel.   

- zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng 

in natura en een inbreng in cash. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 

toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 

2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 

december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de 

derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen 

van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, 

teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het 

voorgaande besluit te vervullen.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het 

scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de 

statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het 

scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van 

de A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

- de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de 

gemeente. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan 

de voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming 

in TMVS (waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm 

van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; 

de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen 

worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden 

uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van 

de divisie Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en 

deelneming in TMVS: door de scheidingsaandeel door de uitkering van de 

waarde van de A-aandelen in cash. 



- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad 

van bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met 

betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW 

en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van 

de F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) 

verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het 

scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te 

nemen F1-aandelen.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad 

van bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen 

in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen 

van TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van 

TMVW van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de 

daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde 

omvorming.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK 

-aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, 

ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de 

statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering 

van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een 

en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -

aandelen.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad 

van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK-

aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering 

van een scheidingsaandeel. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 

413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair 

doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van 

TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de 

wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 

bedrijfsrevisor. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW 

zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag 

inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de 

artikelen 1 tot en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming 

te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW 

en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander 

teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 

juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

- zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

- als leden van de raad van bestuur van TMVW voor te dragen: de heren Frank 

Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32 en 

Martin Acke, schepen, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 156A. 

- als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te 

dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, 

Maurice Salzmannlaan 32. 

- als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor 

te dragen: de heer Martin Acke, schepen, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 

156A. 



- zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van 

bestuur en de regionale adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere 

vennoten van TMVW.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging 

van het college van commissarissen. 

- aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af 

te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan 

deze beslissingen uitvoering te geven. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 

geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te 

Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in 

overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van 

de wijziging van het maatschappelijk doel). 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de 

algemeen directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle 

vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande 

besluiten te vervullen.  

- zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt 

van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30 

juni 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

- de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft 

verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-

aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash 

ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

- zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de 

andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten 

hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid 

van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot 

toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad 

van bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in 

het aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

- om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de 

gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen 

waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en 

die in cash zijn te volstorten. 

- zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van de raad van 

bestuur van TMVS voor te dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, 

wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

- zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van het regionale 

adviescomité voor services van TMVS voor te dragen: de heer Frank Bruggeman, 

burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van 

bestuur en het regionale adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere 

vennoten van TMVS.  

5. TMVS - VOORDRACHT BESTUURDER EN LID ADVIESCOMITÉ - AANSTELLING 

VERTEGENWOORDIGER VOOR DE OPRICHTINGSVERGADERING VAN 30 JUNI 2017 

De gemeenteraad beslist: 

- om als lid van de raad van bestuur van TMVS voor te dragen: de heer Frank 

Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

- om als lid van het regionaal adviescomité voor services van TMVS voor te 

dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, 

Maurice Salzmannlaan 32. 



- als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van TMVS 

d.d. 30 juni 2017 de heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid, wonende te 9060 

Zelzate, Landstraat 15, aan te wijzen. 

- mevrouw Sigrid De Ridder, gemeenteraadslid, wonende te 9060 Zelzate, 

Landstraat 13, aan te duiden als plaatsvervangster voor de 

oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017  

- opdracht te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordigers om hun stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad om uitvoering te 

geven aan het besluit tot goedkeuring te hechten aan het voorstel tot 

oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS.  

6. ZONE 30 VOOR HELE ASSENEDESTEENWEG ZUID (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Dit punt wordt uitgesteld gezien de commissaris het dossier volledig wil 

herbekijken n.a.v. bijkomende elementen. 

7. VRAGEN BIJ DE PROBLEMATIEK VAN HET SLUIPVERKEER VAN VRACHTWAGENS DOOR DE 

GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De vragen gesteld door de PVDA+-fractie over het sluipverkeer van 

vrachtwagens door de gemeente worden behandeld. 

8. VRAGEN BIJ HET KAPPEN VAN POPULIEREN AAN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De vragen gesteld door de PVDA+-fractie over het kappen van 10 bomen in de 

Ter Looverendreef worden behandeld. 

9. VERSTERKEN VAN DE FINANCIËLE DIENST (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de 

financieel beheerder opdracht te geven om een analyse te maken van de 

inhoudelijke problemen binnen de financiële dienst. Hij krijgt de opdracht om 

de knelpunten op te lijsten en hiervoor een traject uit te werken om deze aan 

te pakken. Daarbij geeft hij aan welke budgetten noodzakelijk zijn om deze 

zaken te realiseren. Dit rapport wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. BESPREKING VERSLAG GEMEENTERAADSCOMMISSIE 15/5/17 (OP VERZOEK VAN DE PVDA+ 

-FRACTIE) 

In opdracht: 

Christine Coone Martin Acke 

Wnd. gemeentesecretaris Voorzitter gemeenteraad 

 


