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Notulen Gemeenteraadszitting van 17/04/2018
Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A),
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters
(CD&V), schepenen
Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert
(CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien
(Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA),
Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V),
raadsleden
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Anthony Abbeloos (N-VH) en Ria Maes (SP.A), raadsleden

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de
raadsleden.

Openbare zitting
1.

Agendapunt: Adviseren jaarrekening 2017 kerkfabriek Protestantse Kerk
VPKB Antwerpen-Zuid

Motivering
Voorgeschiedenis
- Op 04/03/2018 keurt de kerkraad de jaarrekening 2017 goed.
- Op 15/03/2018 wordt de jaarrekening 2017 doorgemaild naar het
gemeentebestuur.
Juridische grond
Omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008
Omzendbrief 2008/01 van 22 februari 2008
Omzendbrief 2007/01 van 12 januari 2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 13
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 5
september 2008
Decreet van 7 mei 2004

regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
regelt de materiële organisatie en werking
van de eredienst
regelt de boekhouding van de besturen van
de eredienst
algemeen reglement op de boekhouding
van de eredienst
materiële organisatie en werking van de
eredienst

Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
De jaarrekening van de kerkfabriek dient elk jaar voorgelegd te worden aan
de gemeenteraad.
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Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
om de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Protestantse Kerk VPKB
Antwerpen-Zuid gunstig te adviseren.

2.

Agendapunt: Ondertekenen burgemeestersconvenant

Motivering
Voorgeschiedenis
Op 19 december 2017 besliste de gemeenteraad om in te tekenen op de
burgemeestersconvenant 2030 en een energie- en klimaatplan te laten
opmaken door IGEAN.
Feiten en context
Na de startvergadering met IGEAN voor de opmaak van het energie- en
klimaatplan bezorgden zij ons de burgemeesterconvenant die moet
ondertekend worden.
De burgemeester moet het document ondertekenen maar alle
gemeenteraadsleden kunnen het document mee ondertekenen.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De burgemeester en de gemeenteraadsleden die dit wensen ondertekenen
de burgemeestersconvenant.
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3.

Agendapunt: Reglement ereburgerschap en verdienstelijke inwoner

Motivering
Voorgeschiedenis
• Besluit gemeenteraad van 18 maart 2014 houdende goedkeuring van
het reglement burgerschap
Feiten en context
Er werd een reglement ereburgerschap opgemaakt. Dit reglement wordt
aangepast met de uitbreiding titel verdienstelijke inwoner.
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Dit reglement stelt de gemeenteraad in staat om personen het
ereburgerschap toe te kennen en/of de titel verdienstelijke inwoner toe te
kennen.
Dit reglement moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita Goossens, Tom De
Wit en Annick De Wever
1 onthouding: Cliff Mostien
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Volgend reglement ereburgerschap en verdienstelijke inwoner goed te keuren:
Afdeling 1. Ereburgerschap van de gemeente Hemiksem
Artikel 1 – Voordracht
Een initiële voordracht van een kandidaat dient door een Hemiksemse
adviesraad te worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen voor 15 mei van het jaar van toekenning van de titel. Een
kandidatuur kan nooit door de kandidaat zelf noch door een verwant van de
kandidaat tot de 3de graad worden ingediend. Indien de verdienstelijkheid
van een potentiële kandidaat zich situeert in een vakgebied dat niet door één
van de gemeentelijke adviesraden behandeld wordt, kan het college ook zelf
een voordracht initiëren.
De kandidaat moet akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt
hierdoor de blijvende verbondenheid met de gemeente Hemiksem.
Iedere kandidatuur dient gestaafd te zijn met nuttige bewijsstukken, in om het
even welke vorm en vergezeld te zijn van een motivatiebrief.
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Artikel 2 – Toekenning
Het ereburgerschap wordt toegekend door de Gemeenteraad op basis van
een gemotiveerd voorstel, geformuleerd door het College van Burgemeester
en Schepenen.
De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
De kandidaat dient te worden aangenomen door de gemeenteraad in een
geheime stemming.
De kandidaat is aangenomen indien er een volstrekte meerderheid is van de
(geldig) uitgebrachte stemmen.
.
Artikel 3 – Voorwaarden
Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van het
ereburgerschap:
- hetzij hij/zij die bijdraagt of bijgedragen heeft tot de bekendheid en de
uitstraling van gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal niveau;
- hetzij hij/zij die zich bijzonder verdienstelijk maakt of gemaakt heeft op
Vlaams, nationaal of internationaal niveau;
De personen die in aanmerking komen voor het ereburgerschap zijn natuurlijke
personen die ofwel woonachtig zijn in de gemeente Hemiksem, ofwel minstens
vijf jaar in de gemeente Hemiksem gewoond hebben, ofwel geboren zijn in de
gemeente Hemiksem.
Komen niet in aanmerking zij die een gekozen mandaat vervullen binnen de
gemeente Hemiksem.
Artikel 4 – Gevolgen
De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de
gemeente Hemiksem en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdiensten
van de Ereburger.
De Ereburger ontvangt als uiterlijk teken van zijn titel een oorkonde.
Aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke
vergoeding of bezoldiging verbonden.
Ereburgers worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die door de
gemeente georganiseerd worden.
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen
verplichtingen verbonden.
Afdeling 2. Verdienstelijke inwoners.
Artikel 1. Komen in aanmerking:
a)
Moedige inwoners die de afgelopen 12 maanden een medeburger
geholpen bij een levensbedreigende situatie.
b)
Inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties
op cultureel, artistiek, maatschappelijk, sociaal, economisch of
technisch/wetenschappelijk vlak aan de gemeente een extra dimensie
hebben gegeven.
Artikel 2. Voorwaarden:
De personen die in aanmerking komen als verdienstelijke inwoner zijn
natuurlijke personen die woonachtig zijn in de gemeente Hemiksem en in leven
op het moment van indienen van hun kandidatuur.
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De voorgedragen vereniging of organisatie heeft haar zetel te Hemiksem.
Een kandidatuur waarvan de voorgedragen kandidaat, vereniging of
organisatie de afgelopen 10 jaar als laureaat gehuldigd werd is onontvankelijk.
Komen niet in aanmerking : prestaties die op een andere wijze worden
gehuldigd (bv sportkampioenen, bloedgevers, laureaten van de arbeid,,..) en
politieke mandatarissen, verenigingen of organisaties in hun politieke functie te
Hemiksem.
Artikel 3. Procedure:
Het gemeentebestuur plaatst een oproep met inschrijvingsformulier in het
gemeentelijk informatieblad en gelijktijdig op de website.
Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden uit artikel 1a of 1b moeten via
het inschrijvingsformulier door derden voorgedragen worden bij het college
van burgemeester en schepenen.
Een kandidatuur bevat een beknopte doch volledige omschrijving van de
verdienstelijke prestatie van de kandidaat, vereniging of organisatie.
Per formulier mag slecht 1 kandidaat, vereniging of organisatie voorgedragen
worden.
De genomineerden hoeven niet op de hoogte te zijn van de nominatie.
Enkel kandidaturen ingediend via het ter beschikking gestelde formulier of via
het webformulier op de gemeentelijke website zijn ontvankelijk indien ze tijdig
en correct toekomen voor 1 juni.
Het college maakt de ingekomen kandidaturen voor advies over aan de
bevoegde gemeentelijke adviesraad; kandidaturen die aan geen van de
adviesraden kunnen toegewezen worden, worden behandeld door het
schepencollege.
Elke adviesraad kan uit de genomineerden, uiterlijk op 10 september maximum
2 laureaten voordragen aan het college.
Het college beslist aan welke inwoners de titel van "verdienstelijk inwoner"
wordt toegekend.
Het gemeentebestuur contacteert de laureaten met de vraag of ze de titel
van verdienstelijk inwoner aanvaarden.
Artikel 4. Bekendmaking en prijsuitreiking:
Alle laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van de nieuwe
inwoners in september/oktober.
Alle laureaten ontvangen een oorkonde.
Artikel 5. Toezicht en sancties
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van
dit reglement.
Artikel 6. Gevolgen:
De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de
gemeente Hemiksem en haar bevolking blijkt ten aanzien van de laureaat.
De laureaat ontvangt als uiterlijk teken van zijn titel een oorkonde.
Aan de toekenning van de titel van verdienstelijke inwoner is geen enkele
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen
verbonden aan de laureaten.
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het reglement ereburgerschap, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 18 maart 2014, op te heffen.

4.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV op 29 juni 2018 van
INTEGAN

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid Eddy
De Herdt aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van INTEGAN van 26 maart 2018 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 29 juni 2018
• Statuten van INTEGAN
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 29 juni 2018 :
1) Verslag vorige vergadering van 15 december 2017
2) verslag raad van bestuur
3) jaarrekening en resultatenrekening
4) verslag commissaris
5) bestemming resultaat
6) kwijting bestuurders en commissaris
7) rondvraag
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 29 juni 2018 :
Eddy De Herdt werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
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Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 29 juni 218.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan INTEGAN.

5.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 29 juni 2018 van
INTEGAN

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid Eddy
De Herdt aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van INTEGAN van 26 maart 2018 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 29 juni 2018
• Statuten van INTEGAN
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2018 :
1) wijziging statuten
2) voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende
verenigingen IMEA en Integan door de opdrachthoudende vereniging
IVEG
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2018 :
Eddy De Herdt werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
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Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 29 juni 218.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan INTEGAN.

6.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV en jaarvergadering
op 20 juni 2018 van IVEG

Motivering
Voorgeschiedenis
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•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Kristien Vingerhoets en raadslid Vicky Dombret aangeduid worden als
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de verdere
legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij raadslid
Annick De Wever aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Vicky
Dombret (ontslagnemend raadslid)
• Brief van IVEG van 21 maart 2018 van de opdrachthoudende
vereniging Iveg
• Statuten van IVEG
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
AV en jaarvergadering van 20 juni 2018 :
1.
Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de
einddatum van Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019,
overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur
2.
Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg
van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het
evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3.
Goedkeuring statutenwijzigingen Iveg
4.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1 tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de
statuten overeenkomstig aan te passen
5.
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door
Eandis System Operator cvba met naamwijziging in “Fluvius System Operator” –
bevestiging van participatie van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius
System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
6.
Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2017.
7.
Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december
2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten
en waarderingsregels).
8.
Kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris.
9.
Statutaire benoemingen.
10.
Statutaire mededelingen.
11.
Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende
verenigingen IMEA en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
11.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de
fusie-operatie
11.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van
de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel
door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het
vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en
verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en
fiscale uitwerking per 1 april 2019.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op
de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde
bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695
van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze
stukken verkrijgen.
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11.3.

Goedkeuring van de naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’.

11.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor
vermeld onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van
de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en
alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits
toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van
nieuwe aandelen A en A’ van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per
activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken,
riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van
nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen worden verdeeld
onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen
zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit,
waarvoor zij is toegetreden, één winstbewijs C toegekend.
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige
ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat
alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen
verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding)
worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstige kapitaalverhoging;
11.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
11.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging “Fluvius Antwerpen”.
11.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius
Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door
Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 11.1 vast te stellen:
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een amtshalve
inschrijving;
de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en
bruto-waarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale
controle, bij notariële akte vast te stellen
het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1
april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
het register van de deelnemers aan te passen
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles
te doen wat nodig of nuttig kan zijn.
11.8. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 11.1 tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
12.
Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerder door de VREG.
Schepen Kristien Vingerhoets en raadslid Annick De Wever werden reeds
aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de
verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd.
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Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de AV en
jaarvergadering van 20 juni 2018.
Artikel 2
•
een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de
huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveg van
9 november 2019 naar 1 april 2019 (*);
•
een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Iveg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iveg te verlengen
voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de
oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
•
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde tussentijdse
statutenwijzigingen van de opdracht
houdende vereniging Iveg (van toepassing tot 1 april 2019);
•
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door
overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius
Antwerpen’) met ingang van 1 april 2019 en aan het ontwerp van statuten
‘Fluvius Antwerpen (**);
•
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijzing door de
VREG van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas
voor het volledige grond-gebied waarop momenteel IMEA en Iveg actief zijn.
(*)
onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het
artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur;
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(**) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de
voorgestelde fusie.
Artikel 3
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de AV
waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 4
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan IVEG.

7.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone
algemene vergadering op 13 juni 2018 van Pontes

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Mail van Pontes van 12 maart 2018 vermeldt de dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering op 13 juni 2018
• Statuten van Pontes
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018:
•
Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie –
goedkeuring
Francois Boddaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
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Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Pontes.

8.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 14 juni 2018 van Water-link

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Water-link van 16 maart 2018 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 14 juni 2018
• Statuten van Water-link
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 14 juni 2018 :
1. Jaarverslag 2017
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Bestemming van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris

73

8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders
9. Varia en mededelingen
Stefan Van Linden werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 14 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Water-link.

74

RONDVRAAG
9. Vraag N-VA - Hoghe Cluyse
TOELICHTING
1. Hoghe Cluyse
De plannen zijn voorgesteld m.b.t de afbraak van de paviljoenen en de
renovatie in het kader van verschillende doelgroepen. Er gaan verschillende
geruchten hierover rond. Welke
communicatie is er voorzien naar inwoners van de wijken errond?
Antwoord wordt gegeven door Joris Wachters
10. Vraag N-VA - herinrichting Gemeenteplaats
TOELICHTING
2. Gemeenteplaats
De Gemeenteplaats wordt heraangelegd mits de nodige rioleringswerken zijn
uitgevoerd en de aanvraag van subsidies rond is.
Graag hadden wij het volgende geweten:
- welk budget voorziet men en wat is het aandeel van de subsidies?
- welke subsidies worden er precies aangevraagd en wat is de stand van
zaken hierin?
- worden er aan de voorgestelde plannen nog wijzigingen aangebracht?
- welke timing is voorzien?
- wanneer vindt de start van de werken plaats?
- wat is de verdere planning?
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
De voorzitter sluit de zitting om 20:20uur.

Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

