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Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentesecretaris legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
27 september 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 27 september 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 27 september 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
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AGB
2. Leningsovereenkomst AGB Herne transactiekredieten
investeringsenveloppe 2017 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende het voorstel van budget 2017 en het meerjarenplan 2015 – 2019 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne;
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2017 worden geraamd
op 37.000,00 EUR;
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke
financiering van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter
financiering een lening toestaat aan het AGB;
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet
wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het
AGB.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 waarin de oprichting en de statuten van
het Autonoom Gemeentebedrijf Herne, afgekort AGB Herne, werden goedgekeurd en de
latere wijzigingen;
Goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 19 december
2008 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Herne
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om onderstaande leningsovereenkomst goed te
keuren :
LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE
2017
Tussen:
De GEMEENTE HERNE, met zetel te te 1540 Herne, Centrum 17, hier vertegenwoordigd
door:
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Kris DEGROOTE;
- De gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Ann NAERT;
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 25
oktober 2017, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERNE, afgekort “AGB Herne”, met zetel te 1540
Herne, Centrum 17 en ondernemingsnummer 0809.154.303, hier vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Patrick DE VOS,
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Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Herne op 10 september 2008
en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering op 19 december 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14
januari 2009;
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen
door de Raad van Bestuur dd. 6 december 2016.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds,
hierna samen genoemd ‘de partijen’
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:
Art. 1 – Voorwerp
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna
worden bepaald.
Art. 2 – Hoofdsom
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 37.000,00 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag.
Art. 3 – Doel van de lening
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten
van de investeringsenveloppe 2017.
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener.
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.
Art. 4 – Duurtijd
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2026.
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan
afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de
lening loopt.
Art. 6 – Terugbetaling
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:
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Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van
ingebruikname van het actief.
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE89
0910 0015 1185 van de Uitlener.
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea
berekend.
Art. 8 – Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:
en
heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de
sommatie genoemd, zich in regel te stellen.
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener.
Art. 9 - Wijzigingen
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Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen.
Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen
worden gewijzigd.
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst,
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.
Art. 11 - Toepasselijk recht
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd.
Art. 12 – Splitsbaarheid
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk
toegelaten is.
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of
onafdwingbare bepaling.
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de
overeenkomst.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Herne op 25 oktober 2017 in twee originele
exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen
Voor de Uitlener,
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de gemeenteraad,
A. NAERT

K. DEGROOTE.

Voor de Lener,
De Voorzitter van de raad van bestuur,
P. DE VOS
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in de budgetwijziging 2017-01.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de leningsovereenkomst tussen de gemeente
en het AGB Herne, zoals hierboven vermeld.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet.
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Intergemeentelijke samenwerking
3. Hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument “wijk-werken”
binnen het Vlaams activeringsbeleid – aangaan van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de organisatie van wijk-werken en dit met
ingang vanaf 1/1/2018.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vlaanderen hervormt het PWA-stelsel naar een nieuw systeem ‘Wijk-Werken’. De
intercommunale Haviland, waarbij de gemeente Herne is aangesloten, zal het ‘wijk-werken’
voor de gemeenten-vennoten van het arrondissement Hallle - Vilvoorde aanbieden als
specifieke dienstverlening De intercommunale Haviland zal haar statuten wijzigen om als
organisator van het wijkwerken te kunnen optreden. Haviland zal in zijn statuten, conform de
Vlaamse regelgeving, expliciet de mogelijkheid opnemen om als organisator voor het
wijkwerken te kunnen optreden
Het Wijk-Werken’ komt tegemoet aan de huidige gebruikers en medewerkers van het PWAsysteem en biedt opportuniteiten om talentversterking van werkzoekenden en leefloners te
koppelen aan lokale noden en behoeften.
De regelgeving bepaalt dat er een werking kan ontplooit worden als een werkingsgebied
wordt bediend van minimum van 60.000 inwoners. Bovendien zal per 60.000 inwoners door
VDAB één (1) VTE personeel ter beschikking gesteld aan de wijkwerkorganisator.
Naast het ter beschikking krijgen van personeel van VDAB wordt er via een
gebruikersbijdrage per cheque inkomsten gegenereerd, waarmee de werkingskosten en/of
extra personeelskosten kunnen gefinancierd worden. Vlaanderen legde in een prijsvork de
grenzen vast voor het lokale niveau. De kost van de cheque voor de gebruikers situeert zich
tussen 5,95€ en 7,45€ per cheque. De vastlegging van gehanteerde prijs aan de gebruiker
zal door de lokale besturen, via een stuurgroep, worden bepaald, op basis van de inschatting
van inkomsten en uitgaven voor de wijkwerkorganisatie. De vastlegging van de marge op de
kostprijs voor de verbruiker zal invloed hebben op het budget dat voor de werking ter
beschikking is.
Gekoppeld aan de afspraken over de inkomsten en de kosten zal de wijkwerkorganisatie
(Haviland) in principe geen extra middelen aan de gemeenten of aan de OCMW’s vragen om
de werking van het ‘Wijk-Werken’ te financieren. Met de inkomsten per cheque kan de
werking versterkt worden en kan er gezorgd worden voor extra begeleiding, coördinatie en
dynamische ondersteuning van de gebruikers en de ‘Wijk-Werkers’. De gemeenten die een
zitdag/antenne willen op hun grondgebied zullen moeten zorgen dat een
lokaal/gesprekruimte/locatie wordt voorzien en dat de kosten die ermee verbonden zijn
(onderhoud, nutsvoorzieningen, ea…) door de gemeente worden gedragen. Andere
werkingskosten zijn vervat in het globale budget en moeten niet door de gemeente gedragen
worden.
Om te zorgen dat de deelnemende gemeenten maximaal kunnen bepalen op welke manier
het Wijk-Werken op hun grondgebied wordt aangepakt, wordt er door Haviland een
stuurgroep “wijkwerken” opgericht met daarin een vertegenwoordiger van elke betrokken
gemeente. De inhoudelijke en financiële krijtlijnen voor de werking worden door deze
stuurgroep uitgezet. Toekomstforum Halle-Vilvoorde zal de opstart van het Wijk-Werken in
Halle – Vilvoorde ondersteunen en faciliteren en deelnemen aan de stuurgroep “Wijk-werk”.
Indien nodig zal er gewerkt worden in kleinere sub-clusters, waardoor de lokale verankering
van de werking wordt versterkt. In samenspraak met de gemeenten zal de meest optimale
aanpak worden opgezet, rekening houdende met de lokale noden en context.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’, goedgekeurd door Vlaamse Regering op 28/04/2017, een
opvolger voor het PWA-stelsel in elke gemeente
Besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’ , dd. 13/06/2017
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2017 Hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument “wijk-werken” binnen het
Vlaams activeringsbeleid – Goedkeuring principebeslissing om toe te streken tot een
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de organisatie van wijk-werken en dit met
ingang vanaf 1/1/2018.
Advies en motivering
Overwegende dat :
- De gemeente het Wijk-Werken kan opnemen binnen een cluster van minimaal 60.000
inwoners, zoals werd bepaald door Vlaanderen
- De gemeente de maatschappelijke dienstverlening en opdrachten in het kader van het
Wijk-Werken mee kan bepalen en hierdoor kan zorgen dat een gepaste dienstverlening aan
lokale actoren en inwoners wordt geboden.
- Haviland zorgt voor een aanpassing van zijn statuten, waardoor Haviland in opdracht van
de lokale besturen van Halle – Vilvoorde, kan optreden als Wijk-Werkorganisator
- Met het Wijk-Werken de beoogde doelgroep werkzoekenden en leefloners uit de eigen
gemeente kunnen worden bereikt en ondersteund worden
- Dat via een stuurgroep “Wijk-Werk” binnen Haviland de betrokken gemeenten het project
inhoudelijk aansturen
- Dat via de vertegenwoordiging in de stuurgroep “Wijk-Werk” een lokale verankering is
gegarandeerd en dat de gemeente kan kiezen voor de organisatie van een antenne of
zitdag.
- Dat via de stuurgroep “Wijk-Werk” binnen Haviland ook afspraken kunnen gemaakt worden
over de vorming van subclusters met het oog op een versterkt lokale werking op maat van de
subcluster
- Uitgezonderd het voorzien van een locatie in de gemeente (voor een zitdag of
antennewerking), de werking wordt opgezet binnen de grenzen van de inkomsten per WijkWerkcheque, zodat in principe aan de gemeente geen bijdrage wordt gevraagd.
- Door de samenwerking in een cluster van gemeenten een extra personeelslid kan worden
ingezet waardoor een grotere dynamiek in de dienstverlening wordt bekomen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. : De gemeente duidt intercommunale Haviland, waarvan zij lid is, aan als
organisator van het ‘Wijk-Werk” voor haar gemeente
Artikel 2. : De gemeente is akkoord met de principes die in het voorstel “Samenwerken in
een cluster voor ”Wijk-Werk” zijn opgenomen zijnde
- de deelname aan de stuurgroep “Wijk-Werk”, die de inhoudelijke en financiële krijtlijnen
voor de werking uitzet
- een “kostendelende” werking, waarbij de inkomsten van de Wijk-Werkcheques voldoende
zijn om de werkingskosten te dragen
- de extra kosten voor de organisatie van een lokale antenne of zitdag door de gemeente zelf
wordt gedragen
Artikel 3. : De gemeente duidt de heer Kris Degroote aan als vertegenwoordiger namens de
gemeente in de stuurgroep “Wijk-Werk en mandateert hem/haar om de organisatie van het
werk op te volgen en de operationele vragen / aspecten op het college van burgemeester en
schepenen te bespreken
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Artikel 4. : Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Stephan Verwee, directeur
Haviland, Famke Soenen, Toekomstforum Halle – Vilvoorde en Maries Pauwels,
Netwerkmanager Lokale Besturen VDAB Vlaams-Brabant

4. Intercommunale Haviland - Buitengewone Algemene Vergadering van 4
december 2017 - Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het
mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Haviland Intercommunale aangesloten. Deze werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking
Op 4 december 2017 organiseert de intercommunale Haviland haar buitengewone algemene
vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018
2. Begroting 2018
3. Voorlopige resultaten 2017
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant
7. Toetreding Infra-Gis - mededeling
8. Toetreding Infra-X-net - mededeling
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 44 van het Decreet
Beslissing van de algemene vergadering van 10 december 2003 om de duurtijd van Haviland
Intercommunale te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het
Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 4
december 2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van Haviland Intercommunale goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 4 december 2017 worden goedgekeurd.
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Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 4 december 2017 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

5. Kapitaalverhoging Intradura opdrachthoudende vereniging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intradura en bij de dienstverlenendende vereniging Haviland Intercommunale;
Overwegende dat Haviland Intercommunale op 5 september 2017 haar bedrijfstak
afvalbeleid heeft overgedragen aan Intradura en Intradura ter financiering van deze
overdracht obligaties heeft uitgegeven waarop Haviland Intercommunale heeft ingeschreven;
Overwegende dat Haviland Intercommunale bij beslissing van haar algemene vergadering
van 6 september 2017, waaraan uitvoering gegeven is door de raad van bestuur op 18
september 2017, deze obligaties op 19 september 2017 heeft uitgekeerd aan de gerechtigde
vennoten;
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking
Brief van Intradura van 25 september 2017
Advies en motivering
Overwegende dat de gemeente aldus 312 obligaties, genummerd van 9749 tem 10060 met
een nominale waarde van 57470,40 heeft verworden;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Intradura om ter versterking van het eigen
vermogen van Intradura en ter vermindering van haar obligatieschuld, deze obligaties in
natura in te brengen in het variabele gedeelte van het kapitaal van Intradura tegen uitgifte
van 19156 nieuwe A-aandelen met een nominale waarde van drie euro ieder;
Overwegende dat het bijnemen van nieuwe A-aandelen geen impact heeft op het budget en
de rekening van de gemeente aangezien enkel de obligaties uitgekeerd door Haviland
Intercommunale worden ingebracht en er niet geput wordt uit andere middelen van de
gemeente.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeente tekent in op de verhoging van het variabele gedeelte van het
kapitaal van Intradura door inbreng in natura van 312 obligaties van Intradura, genummerd
van 9749 tot en met 10060, met een nominale waarde van in totaal 57470,40, tegen uitgifte
van 19156 nieuwe A-aandelen met nominale waarde van drie euro per aandeel.
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Artikel 2 : De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer de kennisgeving hiervan aan het
secretariaat van Intradura, opdrachthoudende vereniging.
Artikel 3 : Deze beslissing zal worden opgenomen op de overzichtslijst, conform 252 van het
gemeentedecreet.

6. Riobra - Buitengewone algemene vergadering van 24.11.2017 - goedkeuring
van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 16 oktober 2017 van Riobra voor de
buitengewone algemene vergadering van 24 november 2017 met volgende agenda:
1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2017
2. Bespreking strategie en activiteiten 2018 + goedkeuring begroting boekjaar 2018
3. Diversen/rondvraag
Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet herhaald
worden.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagde de punten vermeld op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Riobra van 24 november 2017 goed te keuren en
de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van
Riobra van 24 november 2017 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 24 november 2017 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers te
mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van 24 november 2017 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
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Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
onderhavige beslissing en er kennis van te geven aan de toezichthoudende overheid en aan
Riobra, Oude baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens,
gevolmachtigde.

Mondelinge en schriftelijke vragen
7. Schriftelijke en mondelinge vragen
Er worden geen schriftelijke of mondelinge vragen gesteld.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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