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notulen van de vorige zitting - goedkeuring
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aanpassing meerjarenplan 2014-2020 AGBbudgetwijziging 2018 - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gelet op de vaststelling van het budget 2018 voor het AGB Halen door de raad van bestuur in
zitting van 2018 en de goedkeuring van dit budget door de gemeenteraad in zitting van 2018;
Gelet op de noodzakelijkheid welbepaalde kredietposten te wijzigen;
Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing van budget 2018:
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Overwegende dat het aangepaste budget 2018 weergegeven wordt in het meerjarenplan 2014-2020;
Gelet op de motivering van de wijziging 2018;
Gegeven de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan, meer bepaald de wijziging van het
budget 2018, door de raad van bestuur van het AGB op heden 5 november 2018;
Juridische grond

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en later wijzigingen;
Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Marc Adriaens; Thomas Dubois; Inge Hansen; Paul Hoebrekx; Kris Jacobs;
Danny Jacobs; Guy Mertens; André Mullens; Freddy Pans; Ludo Raymaekers; Inge Sannen; Peter
Thijs; Erik Van Roelen; Heidi Wuestenbergs
- 6 onthouding(en): Corry Baerts; Gilberte Bastijns; Anita Bullens; Rudy Marcoen; Peter Saenen; Wim
Vanderbruggen

Besluit
Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van het AGB Halen bestaande uit een
budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
Artikel 2
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid
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aanpassing meerjarenplanning 2014-2020 budgetwijziging 1 stad 2018 - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de in zitting van december 2017 goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan 20142020 en budget 2018;
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Gelet op de noodzakelijkheid welbepaalde kredietposten te wijzigen;
Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing van budget 2018 met volgende kerncijfers :
RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig
bedrag/krediet

I.

Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V.
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge : 2014
-140.322

Wijziging 2018 Nieuw
bedrag/krediet

1.117.576
10.994.003
12.111.578
-5.409.645
9.565.325
4.155.680
-276.943
1.346.519
1.069.576
-4.569.012

-88.679
91.719
3.040
114.301
-114.301
0
-80.201
63.400
-16.801
-54.579

1.028.897
11.085.722
12.114.618
-5.295.344
9.451.024
4.155.680
-357.145
1.409.920
1.052.775
-4.623.592

2.044.701

3.425.674

5.470.375

-2.524.311
517.288
-3.041.600

3.371.095
0
3.371.095

846.784
517.288
329.495

2015

2016

1.164.528

1.348.483

Geraamde autofinancierinsmarge : 2018 (na wijziging)
-18.483

2017
1.222.246

2019
141.860

2020
65.615

Overwegende dat het aangepaste budget 2018 weergegeven wordt in het meerjarenplan 2014-2020;
Gelet op de motivering van de wijziging 2018;
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de OCMW ’s en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de OCMW ‘s en latere wijzigingen;
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Marc Adriaens; Thomas Dubois; Inge Hansen; Paul Hoebrekx; Kris Jacobs;
Danny Jacobs; Guy Mertens; André Mullens; Freddy Pans; Ludo Raymaekers; Inge Sannen; Peter
Thijs; Erik Van Roelen; Heidi Wuestenbergs
- 6 onthouding(en): Corry Baerts; Gilberte Bastijns; Anita Bullens; Rudy Marcoen; Peter Saenen; Wim
Vanderbruggen

Besluit
Artikel 1
De voorgestelde wijziging nr 1. van het budget 2018 wordt goedgekeurd

Artikel 2
De voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 wordt goedgekeurd

Artikel 3
Huidige beslissing, samen met de begeleidende documenten, voor goedkeuring te sturen naar het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afd. Limburg.
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hulpverleningszone Zuid-West Limburg- Bepaling van de
gemeentelijke dotatie voor het jaar 2019.- beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de
hulpverleningszone Zuid-West Limburg.
De verdeelsleutel vastgelegd bij beslissing van de gouverneur dd. 07/12/2017.
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de verdeelsleutel in de begroting van
de hulpverleningszone.
De raming van het de totale gemeentelijke dotatie in de begroting 2019 voor de hulpverleningszone
Zuid – West Limburg werd door de zoneraad van 12 oktober 2018 vastgelegd op 16.302.876,00€.
Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid - West Limburg en de raming van de
begroting 2019 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente Halen bepaald op 325.944,00 €.

gemeente
Gouverneur 2018 2019
Hasselt
3.994.916,00
4.065.908,00
Heusden-Zolder
1.281.708,00
1.304.485,00
Sint-Truiden
1.707.044,00
1.737.379,00
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Tongeren
Beringen
Alken
Diepenbeek
HDS
Kortessem
Wellen
Zonhoven
Lummen
Tessenderlo
Gingelom
Heers
Nieuwerkerken
Borgloon
Herstappe
Halen
TOTALEN

1.231.932,00
1.500.792,00
503.900,00
748.156,00
490.946,00
304.846,00
289.055,00
866.234,00
600.041,00
1.047.440,00
263.326,00
229.558,00
239.591,00
395.282,00
3.204,00
320.253,00
16.018.224,00

1.253.824,00
1.527.462,00
512.855,00
761.451,00
499.670,00
310.263,00
294.192,00
881.627,00
610.704,00
1.066.054,00
268.005,00
233.637,00
243.849,00
402.306,00
3.261,00
325.944,00
16.302.876,00

Juridische grond
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 67,68 en 120 en volgende.
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van
de hulpverleningszones;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van de
begroting 2019 van de hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2019 aan de
hulpverleningszone Zuid-West Limburg vastgelegd op 325.944,00€

Artikel 2
De gemeentelijke bijdrage wordt voorzien op de gemeentelijke begroting 2019
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Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net –Algemene
Vergadering woensdag 28 november 2018 om 18 uur en
Bijzondere Algemene Vergadering woensdag 28
november 2018 om 19 uur – Agenda en in te nemen
standpunten
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
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;
a) Gelet op de uitnodigingsbrief van 16 juli 2018 (referte FA_AM_180716_564) tot de Algemene
Vergadering van Limburg.net van woensdag 28 november 2018 om 18 uur in Orangerie ‘t
Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen (Hasselt).
Gelet de ter beschikking gestelde bijlagen op het Infopunt van Limburg.net:
-

Begroting 2019

-

Begroting 2019 – bijlagen

-

Presentatie Begroting 2019

-

PPT Begroting 2019

-

Uittredingsovereenkomst Provincie

Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:
1) Welkom door de voorzitter
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
4) Ontslag en benoeming van bestuurders
5) Begroting 2019, te ontwikkelen activiteiten en strategie
6) Uittreding provincie
7) Varia
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren

b) Gelet op de uitnodigingsbrief van 16 juli 2018 (referte FA_AM_180716_564) tot de Bijzondere
Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 28 november 2018 om 19 uur in Orangerie ‘t
Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen (Hasselt).
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Gelet de ter beschikking gestelde bijlagen op het Infopunt van Limburg.net:
BAV181128_Nota statutenwijziging_v005_LN
BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005
BAV181128_Nota 15 bestuurders.pptx
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Statutenwijziging
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren

Daar raadslid Pans Freddy is aangeduid als vertegenwoordiger voor stad Halen
Juridische grond
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de Algemene Vergadering van 28 november 2018 van de Opdrachthoudende
Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2
De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2018 van de
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 3
De statutenwijziging van Limburg.net zoals uiteengezet in de bijlages ‘BAV181128_Nota
statutenwijziging_v005_LN’ en ‘BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005’ , wordt
goedgekeurd.

Artikel 4
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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BAV Inter-energa van 17 december 2018 •
GOEDKEURING VAN AGENDA •
VOORSTEL
VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN
INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA •
STATUTENWIJZIGINGEN – NAAMWIJZIGING
‘FLUVIUS LIMBURG’ •
EN VASTSTELLING VAN
HET MANDAAT
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeente/stad neemt voor de activiteiten distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-energa die op 17 december
2018 zal plaatshebben in onze kantoren op de Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
12 september 2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP
1 APRIL 2019
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in
voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder
elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media
in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.
Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie
voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de
vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten
binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur deze
werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke
(prijs)voorwaarden.
Fluvius Limburg zal fungeren één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken,
riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius
Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten
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en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en
wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan.
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies
zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke
rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer
van nutsvoorzieningen bevinden.
Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen
entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl
de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de
voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt
gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het
om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de
verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn
toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en
behouden.
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naamswijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerpstatuten van Fluvius Limburg;
b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als
distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas;
c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.
STATUTENWIJZIGINGEN – NAAMWIJZIGING ‘FLUVIUS LIMBURG’
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018
voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het
jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het
oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen.
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen die hun oorsprong
vinden in meerdere domeinen:

-

aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie:

*

naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg;

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en
(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte en
openbare verlichting,
* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas door
PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt;
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* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake
activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlenging tot
de normale vervaldag van 29 maart 2037;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit;
-

aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
*

beperking van het aantal leden van de raad van bestuur;

*

genderbepaling;

*

mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

*

opstelling code goed bestuur;

-

andere aanpassingen inzake governance:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;
*

schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.

BEVESTIGING AANWIJZING FLUVIUS LIMBURG ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER
Inter-energa is in 2007 en 2008 door de VREG aangewezen als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder bij beslissing van de VREG. Volgens het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van een
bij een fusie betrokken distributienetbeheerder van rechtswege en moet een nieuwe
distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen.
In het vooruitzicht van de voorgestelde fusie heeft de raad van bestuur in zitting van 12 september
2018 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot bevestiging van de aanwijzing vanaf 1 april 2019
van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied waarop momenteel
Inter-energa actief is. De vergadering heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op haar algemene vergadering
van 17 december 2018.
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 fusie en statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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Als vertegenwoordigers voor Halen zijn de raadsleden Pans Freddy, Dubois Thomas en Sannen Inge
aangeduid.
Juridische grond
Artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa d.d. 17 december 2018:
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en
Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa :
1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en
van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief
en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie
van deze stukken verkrijgen.
1.3. Goedkeuring van:
1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Interenerga van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de
overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer
elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen
worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder
opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en
met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn
verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.

11/27

1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
1.5. Goedkeuring van de statutenwijziging inclusief naamswijziging van de gefuseerde
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.
1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Interaqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om :
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast
te stellen;
-

de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;

het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
-

de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen.

daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn.
t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste formaliteiten te
vervullen.
1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot en
met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
1. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april
2019 (1);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa (1);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde bevestiging van aanwijzing door de VREG
van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het huidige
werkingsgebied met ingang van 1 april 2019 (1).
onder de hogervermelde opschortende voorwaarden.
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Artikel 3
de vertegenwoordigers van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa op 17 december 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-energa,
ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) secretariaat.hasselt@infrax.be
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BAV Inter-aqua van 18 december 2018 - •
GOEDKEURING VAN AGENDA •
VOORSTEL
VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN
INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA DIE HAAR NAAM
WIJZIGT IN ‘FLUVIUS LIMBURG’ – GOEDKEURING
ONTWERP STATUTEN •
EN VASTSTELLING VAN HET
MANDAAT
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeente/stad neemt voor de activiteit riolering deel aan de opdrachthoudende vereniging Interaqua.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-aqua die op 18 december
2018 zal plaatshebben in onze kantoren gelegen aan de Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500
Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
11 september 2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP
1 APRIL 2019
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in
voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder
elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media
in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.
Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie
voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de
vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen.
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Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten
binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze
werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke
(prijs)voorwaarden.
Fluvius Limburg zal fungeren één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken,
riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius
Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten
en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en
wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan.
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies
zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke
rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer
van nutsvoorzieningen bevinden.
Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen
entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl
de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de
voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt
gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het
om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de
verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn
toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en
behouden.
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naamswijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerpstatuten van Fluvius Limburg;
b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als
distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas;
c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.
AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018
voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het
jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het
oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen.
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De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa
die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:

-

aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie:

*

naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg;

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en
(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte en
openbare verlichting,
* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas door
PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt;
* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake
activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlenging tot
de normale vervaldag van 29 maart 2037;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit;
-

aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
*

beperking van het aantal leden van de raad van bestuur;

*

genderbepaling;

*

mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

*

opstelling code goed bestuur;

-

andere aanpassingen inzake governance:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;
*

schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.

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 fusie en ontwerp van
statuten. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
15/27

Raadsleden Pans Freddy en Vanmechelen Steven zijn aangeduid als vertegenwoordigers voor stad
Halen
Juridische grond
Artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua d.d. 18 december 2018:
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en
Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa :
1.1.

Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.

1.2.
Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur
en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief
en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie
van deze stukken verkrijgen.
1.3.

Goedkeuring van:

1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Interenerga van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de
overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer
elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen
worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder
opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en
met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn
verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.
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1.4. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van de
deelnemers.
1.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Interaqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast
te stellen;
-

de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;

het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
-

de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;

daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
de ontbinding zonder vereffening van Inter-aqua vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van
de fusie door overneming.
1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1.
tot en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdrachthoudende
verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het
ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Flluvius Limburg’ onder de hogervermelde
opschortende voorwaarden.

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua op 18 december 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
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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-aqua,
ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) secretariaat.hasselt@infrax.be.
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BAV Inter-media van 19 december 2018- •
GOEDKEURING VAN AGENDA •
VOORSTEL
VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN
INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA DIE HAAR NAAM
WIJZIGT IN ‘FLUVIUS LIMBURG’ – GOEDKEURING
ONTWERP STATUTEN •
EN VASTSTELLING VAN HET
MANDAAT
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeente/stad neemt voor de activiteit (kabel)netwerken deel aan de opdrachthoudende
vereniging Inter-media.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-media die op 19 december
2018 zal plaatshebben in onze kantoren aan de Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 4 september
2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP
1 APRIL 2019
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in
voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder
elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media
in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.
Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie
voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de
vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten
binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze
werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke
(prijs)voorwaarden.
Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken,
riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius
Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.
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Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten
en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en
wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan.
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies
zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke
rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer
van nutsvoorzieningen bevinden.
Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen
entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl
de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de
voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt
gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het
om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de
verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn
toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en
behouden.
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naamswijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerpstatuten van Fluvius Limburg;
b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als
distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas;
c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.
AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018
voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het
jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het
oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen.
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa
die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:

-

aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie:

*

naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg;

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en
(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte en
openbare verlichting,
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* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas door
PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt;
* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake
activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlenging tot
de normale vervaldag van 29 maart 2037;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit;
-

aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
*

beperking van het aantal leden van de raad van bestuur;

*

genderbepaling;

*

mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

*

opstelling code goed bestuur;

-

andere aanpassingen inzake governance:

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en de
gemeentelijke indeling ervan;
* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende
vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;
*

schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.

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 fusie en ontwerp van statuten. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De raadsleden Pans Freddy en Vanmechelen zijn aangeduid om stad Halen te vertegenwoordigen
Juridische grond
Artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-media d.d. 19 december 2018:
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en
Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa:
1.1.

Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.

1.2.
Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur
en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief
en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie
van deze stukken verkrijgen.
1.3.

Goedkeuring van:

1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Inter-energa van
de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten,
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen
verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit,
netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden
toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en
met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn
verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.
1.4.
Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
1.5.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Inter-aqua
en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast
te stellen;
-

de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
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het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
-

de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;

daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
de ontbinding zonder vereffening van Inter-media vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van
de fusie door overneming.
1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot
en met 1.5. bij authentieke akte te doen vaststellen.
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
2. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdrachthoudende
verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het
ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Flluvius Limburg’ onder de hogervermelde
opschortende voorwaarden;

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-media op 19 december 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, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) secretariaat.hasselt@infrax.be
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Fluvius - Algemene vergadering in buitengewone zitting
van 17 december 2018 - GOEDKEURING AGENDA .
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan Fluvius opdrachthoudende vereniging om de
rechtstoestandreglementen van haar statutaire medewerkers te beheren in naam en voor rekening
van de gemeente en dit als een welbepaalde taak van gemeentelijk belang/algemeen nut;
Gelet op het feit dat de stad, per aangetekend schrijven van 11 oktober 2018, wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende
vereniging op 17 december 2018 die plaats heeft in onze kantoren gelegen aan de Gouverneur
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering;
De stad neemt deel aan Fluvius opdrachthoudende vereniging.
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor
een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen
aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet meer noodzakelijk
om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is het ook mogelijk om ze
aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige
legislatuur (einde 2018).
Daar voor Halen Freddy Pans en Inge Sannen werden aangeduid om stad Halen te
vertegenwoordigen;
Juridische grond
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van Fluvius opdrachthoudende vereniging te houden op 17 december 2018:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
2. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen
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Artikel 2
de vertegenwoordiger(s) van de stad, Freddy Pans en Inge Sannen, die zullen/zal deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende vereniging op
17 december 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;

Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius opdrachthoudende
vereniging, ter attentie van het secretariaat, of in pdf-versie uitsluitend op het emailadres secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op donderdag 13 december 2018.

Onderwijs
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GBS Op Dreef- Goedkeuring nascholingsplan 2018-2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het ontwerp van nascholingsplan voor de Gemeentelijke Basisschool Zelem voor het
schooljaar 2018-2019;
Na toelichting door de voor onderwijszaken gemandateerde schepen;
Juridische grond
Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor
de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan 2018-2019 voor de Gemeentelijke Basisschool,
Dorpsstraat 39 te Halen goed.

Artikel 2
Een voor eensluitend verklaard afschrift van huidige beslissing toe te voegen aan het dossier
nascholing dat naar het departement onderwijszaken wordt gestuurd.
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GBS Op Dreef- pedagogisch project / schoolreglement /
infobrochure - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quinquies;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 25 oktober 2018;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure)
goedgekeurd op 6 november 2017 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap;
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30, 42, en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;

Besluit
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017 wordt opgeheven.

Artikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement, infobrochure en pedagogisch project worden goedgekeurd.

Artikel 3
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

BESLOTEN ZITTING
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aanstellen waarnemend financieel directeur voor de
duur van 1 maand - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Gegeven de pensioendatum van de huidige financieel directeur Dhr. Marc Wouters op 1/12/2018;
Daar zijn opvolger, Dhr. Van Pottelbergh, aangesteld in raadzitting van 1 oktober jl., pas op 1/1/2019
zijn ambt in Halen kan opnemen;
Daar het ambt dus één maand (december 2018) zonder functiehouder is;
Daar er dus een waarnemer dient aangeduid te worden voor die maand;
Vermits de boekhoudster, Mevr. Kristien Bleeser, de meest aangewezen persoon is om deze
waarneming te vervullen;
Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming de volgende uitslag geeft :
* Kristien Bleeser wordt aangeduid tot waarnemend financieel directeur van 1/12/2018 t.e.m.
31/12/2018 bekomt 20 stemmen voor, geen tegen en geen blanco's.
Juridische grond
het gemeenterdecreet art. 81 §2
het decreet lokaal bestuur art. 166
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Mevr. Kristien Bleeser wordt aangeduid als waarnemend financieel directeur van stad, AGB en OCMW
Halen van 01/12/2018 t.e.m. 31/12/2018.

Artikel 2
afschrift van dit besluit aan het toezicht, de financieel directeur en de personeelsdienst te bezorgen.

5 november 2018 20:45 - De voorzitter sluit de zitting
vragen en antwoorden
Varia

BESLOTEN ZITTING
Consensuspunten
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algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Guy MERTENS
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