Zitting van de Gemeenteraad dd. 4 juni 2018.
Aanwezig : G. Mertens, voorzitter - E. Van Roelen, burgemeester H. Wuestenbergs, T. Dubois, K. Jacobs, S. Vanmechelen, schepenen P. Hoebrekx, A. Bullens, A. Mullens, F. Pans, L. Raymaekers, I. Sannen, P. Thijs, M. Adriaens, D.
Jacobs, R. Marcoen, G. Bastijns, W. Vanderbruggen, C. Baerts, I. Hansen, P. Saenen, leden E. Boogaerts, voorzitter OCMW B. Loosen, secretaris wnd.

De Gemeenteraad,
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
01

Goedkeuren notulen van de gemeenteraad van 7 mei 2018

De notulen van 7 mei 2018 worden eenparig goedgekeurd.

02

Kennisname resultaten enquête in kader van meerjarenplan 2020-2025

De raad neemt kennis van de toelichting door de heer burgemeester Erik Van Roelen van de resultaten
van de enquête.

03

INTER-ENERGA: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018

De stad Halen neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-energa.
De stad Halen werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 geïnformeerd omtrent een voorstel
tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa die op 20 juni 2018 plaats heeft in de
exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 18 april 2018
werd aan de stad Halen overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL
2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders (met uitzondering van PBE) en Infrax Limburg
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van het
jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te
stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De
beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan
haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in
alle distributienetbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET
29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van
PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken
van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
PARTIËLE SPLITSING
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te brengen
vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTERMEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook
de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als
vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de
statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk
doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).
De inbreng van een welbepaalde taak van gemeentelijk belang / algemeen nut door de gemeenten is
noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de
rechten worden ingebracht.
Teneinde de gemeenten van de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt

“leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van de andere
onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG /
Fluvius OV.
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA,
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-energa
2. De verlenging van de bestaansduur van Inter-energa.
3. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System
Operator cvba.
4. Redactionele aanpassingen/verfijningen
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief
d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLIST EENPARIG
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa d.d. 20 juni 2018 :
1.
Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Inter-energa, 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 Inter-energa 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.
Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media
en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering
van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de
overname van de participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa.
a)
Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig
verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de
commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de
vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten
op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018.
De deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen
730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van
deze stukken krijgen.
b)
Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming
door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde

4.

5.
6.

7.
8.

9.

van goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Intermedia en Inter-aqua.
Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System
operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg,
verlenging van de duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de
partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-energa.
Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur.
Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden die geldt t.a.v. deze partiële splitsing.
Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking
van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.
Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 2
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van 9 november 2019 naar 1
april 2019 ;
• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Inter-energa van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa 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 statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging ;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de stad Halen die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa op 20 juni 2018 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Interenerga, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op 15 juni 2018.
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INTER-AQUA-Limburg: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018

De stad Halen neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua.
De stad Halen werd per aangetekend schrijven van 15 maart 2018 geïnformeerd omtrent een voorstel
tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua die op 19 juni 2018 plaats heeft in de
exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 april 2018
werd aan de stad Halen overgemaakt.

PARTIËLE SPLITSING
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te brengen
vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTERMEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook
de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als
vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de
statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk
doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).
De inbreng van een welbepaalde taak van gemeentelijk belang / algemeen nut door de gemeenten is
noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de
rechten worden ingebracht.
Teneinde de gemeenten van de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt
“leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van de andere
onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG /
Fluvius OV.
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA,
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
5. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-aqua
6. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System
Operator cvba.
7. Redactionele aanpassingen/verfijningen
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger vast te stellen.

BESLIST EENPARIG
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Inter-aqua d.d. 19 juni 2018 :
10. Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media
en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering
van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de
overname van de participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa.
c)
Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig
verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de
commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de
vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten
op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018.
De deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen
730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van
deze stukken krijgen.
d)
Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming
door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Intermedia en Inter-aqua.
11. Voorstel van statutenwijziging van Inter-aqua namelijk; opname van Fluvius System
operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg,
redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet
langer deelnemer in Inter-aqua.
12. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
13. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur.
14. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden die geldt t.a.v. deze partiële splitsing.
15. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-aqua tot boekhoudkundige verwerking
van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.
16. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
ARTIKEL 2
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging ;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de stad Halen die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Inter-media op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Inter-media, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op 15 juni 2018.
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INTER-MEDIA: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018

De stad Halen neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-media.
De stad Halen werd per aangetekend schrijven van 15 maart 2018 geïnformeerd omtrent een voorstel
tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-media die op 19 juni 2018 plaats heeft in de
exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 april 2018
werd aan de stad Halen overgemaakt.
PARTIËLE SPLITSING
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te brengen
vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTERMEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook
de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als
vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de
statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk
doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).
De inbreng van een welbepaalde taak van gemeentelijk belang / algemeen nut door de gemeenten is
noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de
rechten worden ingebracht.
Teneinde de gemeenten van de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt
“leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van de andere
onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG /
Fluvius OV.
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA,
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
8. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-media
9. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System
Operator cvba.
10. Redactionele aanpassingen/verfijningen

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLUIT EENPARIG
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Inter-media d.d. 19 juni 2018 :
17. Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media
en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering
van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de
overname van de participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa.
e)
Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig
verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de
commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de
vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten
op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018.
De deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen
730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van
deze stukken krijgen.
f)
Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming
door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Intermedia en Inter-aqua.
18. Voorstel van statutenwijziging van Inter-media namelijk; opname van Fluvius System
operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg,
redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet
langer deelnemer in Inter-media.
19. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
20. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur.
21. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden die geldt t.a.v. deze partiële splitsing.
22. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking
van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.
23. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
ARTIKEL 2
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging ;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de stad Halen die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Inter-media op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op

de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Inter-media, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op 15 juni 2018.
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INFRAX-Limburg: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018

De stad Halen neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg.
De stad Halen werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 geïnformeerd omtrent een voorstel
tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg die op 20 juni 2018 plaats heeft in de
exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 23 april 2018
werd aan de stad Halen overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL
2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders (met uitzondering van PBE) en Infrax Limburg
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van het
jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te
stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De
beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan
haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in
alle distributienetbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET
29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van
PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken
van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
PARTIËLE SPLITSING
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te brengen
vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTERMEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook
de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als
vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de
statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk
doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).
De inbreng van een welbepaalde taak van gemeentelijk belang / algemeen nut door de gemeenten is
noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de
rechten worden ingebracht.
Teneinde de gemeenten van de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt
“leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van de andere
onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot
INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG /
Fluvius OV.
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA,
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
11. De wijziging van het maatschappelijk doel en de samenstelling van het maatschappelijk
kapitaal in het kader en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg.

12. De verlenging van Infrax Limburg / Fluvius OV.
13. Aanpassingen als gevolg van het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur.
14. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System
Operator cvba.
15. Redactionele aanpassingen/verfijningen
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief
d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLIST EENPARIG
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg d.d. 20 juni 2018 :
24. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Infrax Limburg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603
van het decreet over lokaal bestuur
25. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Infrax Limburg 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
26. Goedkeuring aan het splitsingsvoorstel en kennisname van de bijzondere verslagen van
de raad van bestuur en de commissaris naar aanleiding van het voorstel tot partiële
splitsing door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de
vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het
beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de overdracht van de
participatie in Publi-T aan Inter-energa.
27. Statutenwijzigingen:
27.1.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van
het doel.
27.2.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen
28. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4
bij authentieke akte vast te stellen
29. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’.
30. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden die geldt t.a.v. deze partiële splitsing.
31. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Infrax Limburg tot boekhoudkundige verwerking
van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.
ARTIKEL 2
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg van 9 november 2019 naar
1 april 2019 ;
• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Infrax Limburg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming

in de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg 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 statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging ;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de stad Halen die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg op 20 juni 2018 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op 15 juni 2018.
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IGL: algemene vergadering van 22 juni 2018 - aanduiden afgevaardigde goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere
wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met de statutaire bepalingen één (1)
vertegenwoordiger mag aanduiden;
Gelet op de oproepingsbrief van 4 mei 2018 voor de gewone vergadering van de Algemene
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 22 juni
2018 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. De balans 2017 en de resultatenrekening 2017, en de vaststelling van het saldo:
goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers-gemeenten)
(stemming)
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor
het boekjaar 2018: goedkeuring (stemming)
8. Mededeling m.b.t. de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 7
december 2018: aanpassing van de statuten i.f.v. de decretale verplichte uittreding van
de Provincie Limburg, het Decreet Lokaal Bestuur en de aanpassing van de nominale
waarde van de B-aandelen in het bezit van de twee OCMW’s;
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de
agenda van de gewone vergadering d.d. 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering;
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren ;
BESLUIT EENPARIG
Artikel 1: Als vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van IGL aangewezen:
de heer Thomas DUBOIS, schepen, Vossekotstraat 22 te 3545 Halen

Artikel 2: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s worden de agendapunten van de
gewone vergadering d.d. 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd.
Artikel 3: De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of
op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen
zoals vermeld in de artikelen 2 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige
agenda.
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.
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LIMBURG.NET: goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 21
juni 2018

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het
Decreet genoemd;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net;
Gelet op de statuten van Limburg.net;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 2 mei 2018 (referte FA_AM_180502_335) tot de Algemene
Vergadering van Limburg.net van donderdag 21 juni 2018 om 19u in de kantoren van Limburg.net,
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt, met vermelding van de volledige agenda;
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:
1. Welkom door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
4. Jaarrekening 2017 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten)
5. Activiteitenverslag 2017
6. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
7. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
10. Ontslag en benoeming van bestuurders:
11. Voor de stad Peer wordt de heer Rudi Vanhees vervangen door de heer Roger Vanhove
12. Varia
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren
BESLUIT : EENPARIG
Artikel 1
De agendapunten van de Algemene Vergadering van donderdag 21 juni 2018 van de
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen
van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
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Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III - goedkeuring
jaarverslag en jaarrekening 2017

Gelet op het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 ingediend door de Interlokale Vereniging
Plaatselijke Groep Haspengouw;
Gelet op artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging
Plaatselijke Groep Haspengouw waarin bepaald staat dat het jaarverslag samen met de jaarrekening
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie
Limburg ter goedkeuring moeten worden voorgelegd;
Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 18.04.2018 betreffende de goedkeuring van het
jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw;
Gelet op de toelichting ter zake door de heer burgemeester;
Gelet op het gemeentedecreet;
Na toelichting en beraadslaging;
BESLIST eenparig
Artikel 1.
De jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing te sturen naar de provincie Limburg,
directie Ruimte, dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
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Advies jaarrekening 2017 kerkfabriek Sint-Pancratius Zelk

Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten,
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het boven vernoemd
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006;
Gelet op volgende resultaten:
Overschot exploitatie 80 949,18 euro - overschot investeringen 0,00 euro
Overwegende dat geen gemeentelijke toelage werd gegeven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1:
De rekening voor het dienstjaar 2017 voor de kerkfabriek Sint-Pancratius Zelk gunstig te adviseren.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- De heer provinciegouverneur
- De voorzitter Centraal Kerkbestuur Halen
- De financieel beheerder
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Advies jaarrekening 2017 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen

Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten,
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het boven vernoemd
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006;

Gelet op volgende resultaten:
Overschot exploitatie 237 821,89 euro - overschot investeringen 0,00 euro
Overwegende dat geen gemeentelijke toelage werd gegeven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1:
De rekening voor het dienstjaar 2017 voor de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen gunstig te
adviseren.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- De heer provinciegouverneur
- De voorzitter Centraal Kerkbestuur Halen
- De financieel beheerder
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Advies jaarrekening 2017 kerkfabriek Sint-Lambertus Zelem

Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten,
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het boven vernoemd
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006;
Gelet op volgende resultaten:
Overschot exploitatie 37 013,63 euro - overschot investeringen 5.581,63 euro
Er werd geen gemeentelijke toelage gegeven
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1:
De rekening voor het dienstjaar 2017 voor de kerkfabriek Sint-Lambertus Zelem gunstig te adviseren.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- De heer provinciegouverneur
- De voorzitter Centraal Kerkbestuur Halen
- De financieel beheerder

13

Agendapunt toegevoegd in toepassing van art 22 GD door raadslid C. Baerts, N-VAfractie: Verplichting rookmelders in Vlaamse privéwoningen in 2020

Overwegende dat de Stichting Brandwonden aan steden en gemeenten een kant en klaar
preventieproject aanbiedt.
Met dit project kan:
- Een sensibiliseringscampagne gevoerd worden.
- Op maat van de gemeente, rookmelders besteld en geleverd worden.
- Met een zeer beperkte workload en zelf te kiezen budget een zeer groot aantal van de
inwoners bereikt worden.
Gelet op de toelichting door heer Corry Baerts;
Na beraadslaging;
BESLIST : eenparig

Art 1: om een engagement voor het preventieproject brandveiligheid aan te gaan
Art 2: via de gemeentelijke infokanalen de inwoners te sensibiliseren voor het gebruik van
rookmelders
Art 3: Niet in te stappen in een groepsaankoop
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Vragen en antwoorden
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Varia

Volgende zitting van de gemeenteraad is op 25 juni 2018

Namens de Gemeenteraad,
de secretaris wnd,
B. LOOSEN

de voorzitter,
G. MERTENS

