TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD MAANDAG 28 MEI 2018
OPENBARE ZITTING
Secretariaat
01
Mandatarissen. Ontslag derde schepen.
Op 4 mei 2018 richtte schepen Devleeschouwer een schrijven aan de voorzitter van de Gemeenteraad betreffende zijn ontslag
als schepen.
Het ontslag is definitief na de ontvangst van die kennisgeving dor de voorzitter van de gemeenteraad.
De schepen blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd.
02
Mandatarissen. Voordracht derde schepen.
Op 7 mei 2018 ontving de algemeen directeur een voordracht van één kandidaat-schepen; overeenkomstig artikel 50 van het
Gemeentedecreet.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaat werden verkozen.
De voorzitter van de Gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is.
In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
03

Commissie financiën, personeel en afstemming met gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Samenstelling.
Raadslid S. Devleeschouwer neemt het mandaat van schepen A. Flamand over.
04
Commissie Grondgebiedszaken. Samenstelling.
Raadslid S. Devleeschouwer neemt het mandaat van schepen A. Flamand over.
05

Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 15 juni 2018. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL d.d. 15 juni 2018, met
volgende agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over
het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over
het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Het college stelt voor om :
de agenda goed te keuren
de aangestelde vertegenwoordiger (dhr. Pascal Machtelinckx) te mandateren om te handelen en te beslissen conform
het besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van deze vergadering
06

Samenwerkingsverbanden. cvba Zefier. Bijzondere Algemene vergadering dd. 28 juni 2018.

1

Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van ZEFIER d.d. 28
juni 2018, met volgende agenda:
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging
voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging
voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017:
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West-en Oost-Vlaanderen
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
07

Samenwerkingsverbanden. cvba Zefier. Bijzondere Algemene vergadering dd. 28 juni 2018.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat.
Het college stelt raadslid Mirella Limpens voor als effectieve vertegenwoordiger en Hedwin De Clercq als plaatsvervanger op de
Bijzonder Algemene Vergadering van cvba Zefier dd. 28 juni 2018 en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad
van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
08

Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 5 juni 2018. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Jaarvergadering van Ethias d.d. 5 juni
2018, met volgende agenda :
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017;
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat;
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht:
5. statutaire benoemingen.
Het college stelt voor om:
de agenda goed te keuren
de aangestelde vertegenwoordiger (dhr. Peter Vanderstuyf) te mandateren om te handelen en te beslissen conform
het besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van deze vergadering
09

Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVS dv dd. 20 juni 2018.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv d.d. 20 juni 2018,
met volgende agenda :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
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b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge
toetredingen
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
10

Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVS dv d.d. 20 juni 2018. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Het college stelt volgende personen voor als gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, op de Algemene
Jaarvergaderingen van TMVS dv d.d. 20 juni 2018 :
Effectief :
1 Andre Flamand
2 Marcel Van Snick
3 Marc De Pessemier
4 Pascal Machtelinckx
Plaatsvervanger :
1 Peter Vanderstuyf
2 Marie-Jeanne De Temmerman
3 Sabine Hoeckman
4 Marleen Gyselinck
De aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de
gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
11

Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW ov dd. 22 juni 2018.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van TMVW ov d.d. 22 juni 2018,
met volgende agenda :
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van toetredingen en
gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
6. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Benoemingen en aanstellingen
8. Statutaire mededelingen
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
12

Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW ov dd. 22 juni 2018. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Het college stelt volgende personen voor als gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, op de Algemene
Jaarvergaderingen van TMVW ov d.d. 22 juni 2018 :
Effectief :
1 Andre Flamand
2 Marcel Van Snick
3 Marc De Pessemier
4 Pascal Machtelinckx
Plaatsvervanger :
1 Peter Vanderstuyf
2 Marie-Jeanne De Temmerman
3 Sabine Hoeckman
4 Marleen Gyselinck
De aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de
gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
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13

Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 21 juni 2018. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het college stelt voor de punten van de agenda van de Algemene Vergadering houdende de statutenwijzing van I.VL.A. d.d. 21
juni 2018 :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2017.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
4. Aanduiding kandidaat bestuurder Dhr. Mathieu De Cock op voordracht van de stad Oudenaarde.
Varia.
goed te keuren.
Marc De Pessemier werd aangesteld per gemeenteraadsbeslissing dd. 30 mei 2016 als gemeentelijke vertegenwoordiger tot
einde huidige legislatuur.
Openbare Werken - Mobiliteit
14
N48 - Ronsesestraat. Aanleg fietspaden. Bestek bouwrijp maken gedeelte tussen Rondpunt en St.Martensstraat.
In functie van de aanleg van fietspaden langs de N48/Ronsesestraat en in voorbereiding van de verplaatsing van de
nutsleidingen dient een deel van het terrein te worden vrijgemaakt van obstakels, opgehoogd of afgegraven. Hiervoor werd een
afzonderlijk bestek opgemaakt. De raming van de werken is 127.434,55€ excl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het bestek goed te keuren.
15
Patrimonium. Schenking perceel 5de afdeling, sectie C nr. 1024B. Ontwerpakte.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren.
Secretariaat
16
Meerjarenplan 2014-2019. Aanpassing 12.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing van het meerjarenplan goed te keuren.
Voor de toelichting wordt verwezen naar de strategische nota.
17
Budgetwijziging 2018-2
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de budgetwijziging goed te keuren.
18
Eedaflegging adjunct-algemeen directeur.
De voorzitter van de Gemeenteraad nodigt de (adjunct-) algemeen directeur uit tot het afleggen van de eed, dit in opvolging van
de beslissing door de Gemeenteraad dd. 13 maart 2018.
19

Eedaflegging algemeen directeur.

De voorzitter van de Gemeenteraad nodigt de (adjunct-) algemeen directeur uit tot het afleggen van de eed, dit in opvolging van
de beslissing door de Gemeenteraad dd. 13 maart 2018.
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