Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 27 april 2020.
Aanwezig:
Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De
Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Lieve D’Haene, Eddy
Gryson, Bieke Dewaele (aanwezig punt 1-2), Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte,
Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan Rouseré (aanwezig punt
3-15), raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur; Torben Wolfs, waarnemend
algemeen directeur.
Schepen Dirk Baekelandt is afwezig-verontschuldigd.
Raadslid Bernard Heens is afwezig-verontschuldigd.
Raadslid Bieke Dewaele is enkel aanwezig tijdens de punten 1 en 2 en verlaat
daarna de zitting.
Raadslid Marjan Rouseré neemt deel aan de zitting vanaf punt 3 tot het einde van
de zitting.
Algemeen Directeur Jef Huyghe is afwezig-verontschuldigd.
Gezien de beslissing van de algemeen directeur Jef Huyghe van 2020.04.24
betreffende zijn vervanging voor de periode van 2020.04.27 tot en met 2020.05.11
wordt hij vervangen door Torben Wolfs.
Komt bijeen om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum De Fontein te De Klijte.
Ingevolge een politieverordening van de burgemeester vindt de vergadering plaats
achter gesloten deuren (zonder publiek en pers) om de verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) te beperken.
Aanstonds opent de voorzitter de vergadering en wordt er overgegaan tot de
afhandeling van de agenda.
Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingebracht nopens de notulen van
de vorige vergadering, waardoor ze als goedgekeurd worden beschouwd.
Openbare vergadering.
1. Veiligheid – Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 15
april 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding
van het coronavirus (Covid-19) te beperken
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 15 april 2020 betreffende
de organisatie van de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te
beperken;
Besluit: - met algemene stemmen –
Artikel 1
De raad bekrachtigt het de politieverordening van de burgemeester van 15 april
2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid19) te beperken.
2. Ondersteuning – Aktename ontslag van raadslid Bieke Dewaele
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de installatievergadering van de gemeenteraad dd. 02 januari 2019, meer
bepaald punt 3 waarbij mevrouw Bieke Dewaele de eed aflegt als
gemeenteraadslid;
Gelet op het ontslag ingediend door raadslid Bieke Dewaele;
Gehoord de toelichting door raadslid Bieke Dewaele;
Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van het ontslag van raadslid Bieke Dewaele.
3. Ondersteuning – Onderzoek van de geloofsbrieven en van de eedaflegging van
een nieuw raadslid
Gelet op artikel 14 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de vervanging van
een ontslagnemend raadslid door zijn opvolger, het onderzoek van de
geloofsbrieven en de eedaflegging;
Gelet op artikel 6 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende het onderzoek en
goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging;
Gelet op het ontslag van raadslid Bieke Dewaele waarvan in zitting van heden akte
is genomen;
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Gelet op het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Heuvelland houdende de
vaststelling van de zetelverdeling en de aanwijzing van de verkozenen en de
opvolgers zoals juist bevonden en geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van de Provincie West-Vlaanderen bij besluit van 05
december 2018;
Overwegende dat uit voormeld proces-verbaal blijkt dat de mevrouw Marjan
Rouseré als tweede opvolgster aangeduid is voor de lijst Gemeentebelangen, lijst
waar ook gewezen raadslid Bieke Dewaele toe behoorde;
Overwegende het verslag van de algemeen directeur betreffende het onderzoek van
de geloofsbrieven van mevrouw Marjan Rouseré waaruit blijkt dat voornoemde nog
steeds aan alle verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Keurt de geloofsbrieven goed van mevrouw Marjan Rouseré, tweede opvolgster voor
de lijst Gemeentebelangen.
Artikel 2
Nodigt mevrouw Marjan Rouseré uit voor de eedaflegging conform de bepalingen
van artikel 14 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 3
Neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Marjan Rouseré in openbare zitting
van heden vóór de voorzitter van de gemeenteraad met de eedformule “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
4. Mens – Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 25 maart 2020 betreffende goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze ontwerper accommodatie SK Nieuwkerke
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het collegebesluit van 25/03/2020 betreffende de goedkeuring van
lastvoorwaarden, gunningswijze, starten procedure en uit te nodigen firma’s
architectenopdracht voor renoveren gebouwen SK Nieuwkerke;
Gezien de raad bevoegd is voor het onderdeel vaststellen van lastvoorwaarden en
gunningswijze;
Gehoord de toelichting van schepen Wieland De Meyer, de vraag van raadslid
Debergh en het antwoord van schepen Wieland De Meyer;
Besluit – met algemene stemmen Artikel 1.
Het collegebesluit van 25/03/2020 betreffende de goedkeuring van
lastvoorwaarden, gunningswijze, starten procedure en uit te nodigen firma’s
‘architectenopdracht voor renoveren gebouwen SK Nieuwkerke’ wordt bekrachtigd.
5. Mens – Goedkeuring samenwerkingsprotocol domiciliefraude voor politiezone
Arro Ieper
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters;
Gelet op omzendbrief III21/724/R/4624/1 van FOD Binnenlandse Zaken van 30
augustus 2013 betreffende aandachtspunten voor een correcte registratie in de
bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege
en de strijd tegen domiciliefraude;
Gelet op de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van
bevolkingsregisters;
Gelet op het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 van PZ Arro Ieper;
Gelet op het voorgestelde samenwerkingsprotocol tussen de stads- en
gemeentebesturen Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede,
Poperinge, Staden, Vleteren, Wervik, Zonnebeke; de gerechtelijke overheden
Federale Overheidsdienst Justitie; de sociale bouw & huisvestings-maatschappijen
De Leie CVBA/SO, De Mandel CVBA/SO, Ons Onderdak CVBA/SO, SVK Woonsleutel
VZW, SVK Regio Roeselare VZW en de Lokale Politiezone Arro Ieper;
Overwegend dat de samenwerking als doel heeft het optimaliseren van de strijd
tegen domiciliefraude op het grondgebied van volgende steden en gemeenten:
Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden,
Vleteren, Wervik, Zonnebeke en de specifieke aanpak van domiciliefraude bij
personen die gebruik maken van een sociale woning van een stads- of
gemeentebestuur of door Sociale Huisvesting.
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Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Het samenwerkingsprotocol tussen de stads- en gemeentebesturen Heuvelland,
Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren,
Wervik, Zonnebeke, de gerechtelijke overheden Federale Overheidsdienst Justitie,
de sociale bouw & huisvestingsmaatschappijen De Leie CVBA/SO, De Mandel
CVBA/SO, Ons Onderdak CVBA/SO, SVK Woonsleutel VZW, SVK Regio Roeselare VZW
en de Lokale Politiezone Arro Ieper wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het samenwerkingsprotocol treedt in werking op 1 januari 2021 en dit voor
onbepaalde duur.
Artikel 3
Een jaar na ondertekening wordt een overleg gepland tussen de actoren teneinde
het samenwerkingsprotocol te evalueren.
Artikel 4
Het samenwerkingsprotocol Domiciliefraude tussen de verschillende partijen maakt
als bijlage integraal deel uit van dit besluit.
6. Ruimte – Goedkeuring aankoop van percelen grond, kadastraal gekend onder
Heuvelland, 6e afdeling Loker, sectie B, deel van nummers 517A, 519D en
522E
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wenselijkheid voor de aanleg van een verbinding voor fietsers en/of
voetgangers palend aan de Dikkebusstraat;
Gelet op de opportuniteit om een deel van drie percelen gelegen langs de
Dikkebusstraat, kadastraal gekend 6de afdeling Loker, sectie B deel van nummers
517A, 519D en 522E met een totale oppervlakte van 2a 49ca, zijnde lot 1 volgens
het schattingsverslag, aan te kopen;
Gelet op het schattingsverslag van Feys bvba te Poperinge van 01 juli 2019;
Gelet op de waarde van de te onteigenen percelen volgens het schattingsverslag
opgemaakt door landmeter Feys:
- lot 1 met een oppervlakte van 249m² à 6€/m² = 1494€
- de wederbeleggingsvergoeding bedraagt 24,50% = 366,03€
- de vergoeding voor de pachter wegens het onmiddellijk vrijlaten van het
onteigenend perceel en navette bedraagt 0,83€/m² = 206,67€
In totaal komt dit op 2066,70€;
Gelet op de onderhandelingen die landmeter Feys reeds gevoerd heeft met de
eigenaar,
Gelet op de verkoopbelofte van 02 juli 2019 reeds ondertekend door de eigenaar;
Gelet op de goedkeuring van deze aankoop beslist in het College van Burgemeester
en Schepenen van 3 april 2019;
Gelet op de goedkeuring aanduiden notariskantoor voor deze aankoop beslist in het
College van Burgemeester en Schepenen van 15 januari 2020;
Gehoord de toelichting van schepen Wieland De Meyer;
Besluit:
Artikel 1.
De aankoop van een deel van drie percelen gelegen langs de Dikkebusstraat,
kadastraal gekend 6de afdeling Loker, sectie B deel van nummers 517A, 519D en
522E met een totale oppervlakte van 2a 49ca, zijnde lot 1 volgens het
schattingsverslag, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De aankoopprijs wordt vastgesteld op 2066,70€, te verhogen met de al gedane
schattingskosten, de opmetingskosten, de aktekosten en de registratierechten.
Artikel 3.
De gemeenteraad duidt notariskantoor Thevelin en Feys te Mesen, Gentstraat 12,
aan om deze aankoop verder uit te werken.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd
om alle stukken betreffende deze overdracht te ondertekenen.
7. Ruimte – Goedkeuring aankoop van percelen grond, kadastraal gekend onder
Heuvelland, 6e afdeling Loker, sectie B, deel van nummer 516C
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wenselijkheid voor de aanleg van een verbinding voor fietsers en
voetgangers tussen de Victoriastraat en de Galooiestraat;
Gelet op de opportuniteit om een deel van een perceel gelegen langs de
Dikkebusstraat, kadastraal gekend 6de afdeling Loker, sectie B nummer
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0516/00C000 aan te kopen;
Gelet op de goedkeuring van deze aankoop beslist in het College van Burgemeester
en Schepenen van 02 oktober 2019;
Gelet op het opmetingsplan dd. 12 december 2019 van Feys bvba te Poperinge;
Gelet op het schattingsverslag dd. 17 januari 2020 van Feys bvba te Poperinge;
Gelet dat het deel dat zou worden aangekocht beschreven staat als lot 2 volgens
het opmetingsplan met een oppervlakte van 7a 45ca;
Gelet dat lot 2 wordt geschat op 4470,00€;
Gelet dat de wederbeleggingsvergoeding 1095,15€ bedraagt;
Gelet dat vergoeding voor de pachter en navette berekend wordt 618,35€;
Gelet dat het totale bedrag voor de onteigening 6183,50€ bedraagt;
Gelet op de goedkeuring van deze aankoop en aanduiden van notariskantoor beslist
in het College van Burgemeester en Schepenen van 05 februari 2020;
Besluit:
Artikel 1.
De aankoop van een deel van een perceel gelegen langs de Dikkebusstraat,
kadastraal gekend 6de afdeling Loker, sectie B nummer 0516/00C000, zijnde lot 2
volgens het opmetingsplan, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De aankoopprijs wordt vastgesteld op 6183,50€, te verhogen met de al gedane
schattingskosten, de opmetingskosten, de aktekosten en de registratierechten.
Artikel 3.
De gemeenteraad duidt notariskantoor Thevelin en Feys te Mesen, Gentstraat 12,
aan om deze aankoop verder uit te werken.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd
om alle stukken betreffende deze overdracht te ondertekenen.
8. Ruimte – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze onderhoud van
landelijke wegen dienstjaar 2020
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus
2019 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “onderhoud
van landelijke wegen dienstjaar 2020” aan Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940
Wervik;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. HL 0027-2020
werd opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 438.528,09 €
excl. btw of 530.618,99 € incl. 21% btw (92.090,90 € Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget
van
2020
en
2021
op
budgetcode
020000/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP-061 (actie A-110402);
Gehoord de toelichting van schepen Wieland De Meyer;
Besluit – met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HL 0027-2020 en de raming
voor de opdracht “onderhoud van landelijke wegen dienstjaar 2020”, opgesteld
door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940
Wervik. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
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opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 438.528,09 € excl. btw of 530.618,99 € incl. 21% btw (92.090,90 €
Btw medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020 en
2021, op budgetcode 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP-061 (actie A-110402).
9. Financiën – Goedkeuring wijziging van de inwerkingtredingsdatum van de
algemene gemeentebelasting 2020-2025 van 01.01.2020 naar 01.01.2021
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019;
Gelet op de goedkeuring van het reglement algemene gemeentebelasting 20202025 door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019;
Overwegende dat de verspreiding van covid-19 bij de bevolking financiële
problemen kan veroorzaken;
Gelet op het voorstel van het schepencollege;
Gehoord de toelichting van schepen Wieland De Meyer, de tussenkomst van
raadsleden Ivo Fonteyne, de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer, de
tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem, de vragen van raadslid
Geert Debergh, de antwoorden van schepen Wieland De Meyer, schepen Jean-Pierre
Geelhand De Merxem en van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst Hilde Stragier;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1. TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN, Art. 1. wordt gewijzigd als volgt:
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025, ingaande op 01.01.2021 en
eindigend op 31.12.2025 een algemene gemeentebelasting gevestigd: “Er wordt
voor het aanslagjaar 2020 geen algemene gemeentebelasting geheven”.
Artikel 2. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
10. WVI dienstverlenende vereniging
Algemene vergadering op 3 juni 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland deelnemer is van de West-Vlaamse
Intercommunale - dienstverlenende vereniging, afgekort tot WVI;
Gelet op de statuten van WVI;
Gelet op het schrijven van WVI van 07 april 2020 met aanduiding van de agenda
voor de algemene vergadering van 03 juni 2020 om 18.30 uur in OC Vondel,
Dwarsstraat te 8760 Meulebeke; (de datum van 3 juni 2020 kan nog verschoven
worden in functie van de COVID19-richtlijnen of mogelijks digitaal georganiseerd
worden) met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18.12.2019
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2019
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij de heer Wieland
De Meyer, schepen, en de heer Bart Vanacker, raadslid, respectievelijk werden
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de vergaderingen van WVI voor de rest van de legislatuur;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
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Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende
stukken waarover een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden
op de algemene vergadering van WVI op woensdag 3 juni 2020.
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de algemene vergadering van WVI op woensdag 3 juni 2020 zijn aangeduid
volgens de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de heer Wieland De
Meyer, schepen, Polenlaan 12 te 8950 Heuvelland (en als plaatsvervanger de heer
Bart Vanacker, raadslid, Dikkebusstraat 105 te 8950 Heuvelland).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de WVI, Baron
Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
11. Zefier cvba
Algemene vergadering op 11 juni 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder op artikel 41; Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale
en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 16 maart 2020 tot de gewone algemene
vergadering(jaarvergadering) van de cvba Zefier op donderdag 11 juni 2020 om
14.00 uur in Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te Leuven;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de
voorgelegde agendapunten te weigeren;
Besluit: - met algemene stemmen –
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de
agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier
van donderdag 11 juni 2020, zijnde:
1.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2..Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort (rekeningsector) gebeurt, en
7. Volmacht
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de vergadering van de cvba Zefier op donderdag 11 juni 2020 om 14.00 uur in
Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te Leuven zijn aangeduid volgens de
gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de heer Luc Caenepeel, raadslid,
Lindestraat 2 te 8950 Heuvelland (en als plaatsvervanger de heer Dirk Baekelandt,
schepen, Wijtschatestraat 57 te 8950 Heuvelland).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de cvba Zefier,
Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel of via info@zefier.be.
12. Psilon opdrachthoudende vereniging
Algemene vergadering op 16 juni 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Gelet op art. 43 van het Gemeentedecreet betreffende de niet delegeerbare
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland aangesloten is bij de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
(Psilon);
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland werd opgeroepen per aangetekend
schrijven van 14 april 2020 om deel te nemen aan de zitting van de jaarvergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen op dinsdag 16 juni 2020 om 18.00 uur in het onthaalgebouw Horizon, bij
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het crematorium UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2019
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Verlenging mandaat commissaris
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk
Baekelandt, schepen, en de heer Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen,
respectievelijk werden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de
gemeente te vertegenwoordigen bij de vergaderingen van Psilon voor de rest van de
legislatuur;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende
stukken waarover een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden
op
de
jaarvergadering van
de
Intergemeentelijke
Vereniging
voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 16 juni 2020.
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op
de
jaarvergadering van
de
Intergemeentelijke
Vereniging
voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 16 juni 2020 zijn
aangeduid volgens de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de heer Dirk
Baekelandt, schepen, Wijtschatestraat 57 te 8950 Heuvelland (en als
plaatsvervanger de heer Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen, Nieuwstraat 9a
te 8950 Heuvelland).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen,
President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
13. Gaselwest opdrachthoudende vereniging
Algemene vergadering op 23 juni 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland voor één of meerdere activiteiten
aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland per aangetekend schrijven van 27
maart 2020 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2020 plaatsheeft in
HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per
brief van 27 maart 2020 overgemaakt werd;
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van
19 juni 2019) om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar
grondgebied met postcode 9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging
Gaselwest en haar aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee
uit te breiden en waarvan akte genomen werd op de buitengewone algemene
vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019
werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt;
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle
rechten en plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1
januari 2021;
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
• De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van
Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato
van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas,
Publi-T en Publigas.
• De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen
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van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde
partiële splitsing door overneming.
• Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode
9800.
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens
per 31 december 2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020
die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de
definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2019
(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat
in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers
rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1
januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo
fiscaal en juridisch van kracht wordt.
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene
vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de
gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het
coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze
richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt
gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op
deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - nettoactieftest (artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar
2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen
12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van
de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging):
5.1.
Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
5.2.
Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder
verslag van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62
WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van
eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63
WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële
splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
5.3.
Goedkeuring van :
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze –
postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de
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Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met
inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding
(voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de
partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening
van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens
de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen
over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing
in de meest brede zin.
5.5.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig
agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen.
6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
7. Desgevallend
aanvaarding
uitbreiding
activiteiten
gemeenten
voor
(neven)activiteiten.
8. Statutaire benoemingen.
9. Benoeming van een commissaris.
10.Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming
inzake de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode
9800) van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
Artikel 3 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke
algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat
opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde
Algemene
Vergadering
en
waarbij
de
individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 4 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest
op 23 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige
beslissing.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
14. Mens – bijkomende steunmaatregelen ingevolge Coronacrisis
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Bekendmaking website: 9 februari 2021

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het voorstel ingediend door de NVA-fractie tot bijkomende
steunmaatregelen, met volgende motivatie:
Overwegende dat de crisissituatie rond het coronavirus Covid-19 uitzonderlijke
maatregelen vereist met betrekking tot de volksgezondheid;
Overwegende dat daarom solidariteit nodig is tussen alle burgers, met maximale
spreiding van de lasten over alle schouders;
Overwegende dat de financiële impact van de genomen maatregelen zoals sluiting,
afgelasten van evenementen en bijeenkomsten, … die de verenigingen, handelaars
en bedrijven van Heuvelland relatief hard treft;
Overwegende dat de gemeente zelf ook maatregelen kan treffen die de sociale en
economische last voor verenigingen, handelaars of bedrijven kan verlichten: Ter
ondersteuning van de lokale economie wordt er door de gemeente Heuvelland een
“Heuvellandbon” in het leven geroepen die inwoners de mogelijkheid biedt om
aankopen te verrichten bij lokale handelszaken die hieraan meedoen, met een
gemeentelijke toeslag van 20% op het aankoopbedrag, mits inachtneming van
bepaalde voorwaarden op te nemen in een reglement terzake;
Gehoord de toelichting van raadslid Ivo Fonteyne, de tussenkomst van schepen
Wieland De Meyer, de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem,
de tussenkomst van Geert Debergh;
Besluit - Met 6 stemmen voor (Geert Debergh, Carla Cardinael, Caroline Ryde,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne), 11 stemmen tegen (Bert
Doise, Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde
Stragier, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Jolien
Deklerck, Marjan Rouseré) en geen onthoudingen
Artikel 1.
Het voorstel tot bijkomende steunmaatregelen ingevolge Corona-crisis wordt
afgekeurd.
15. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
21.04 uur.
Aansluitend wordt de openbare zitting voor de raad voor maatschappelijk welzijn
geopend.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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