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ln het jaar tweeduizend zeventien,
op zevenentwintig april,
voor mii, de heer Alexis calmeyn, burgemeester van de gemeente Drogenbos,
te Drogenbos,
in het bijzijn van Meester Hendrikus Schavemaker, Notaris met standplaatste Drogenbos,

ZIJN VERSCHENEN

De navolgende gemeenten, vertegenwoordigd door de personen vermeld in fine van deze akte

De gemeente Asse
De gemeente Beersel
De gemeente Bever
De gemeente Dilbeek
De gemeente Drogenbos
De gemeente Gooik
De gemeente Grimbergen
De stad Halle
De gemeente Herne
De gemeente Kapelle-op-den-Bos
De gemeente Lennik
De gemeente Linkebeek
De gemeente Merchtem
De gemeente Opwijk
De gemeente Pepingen
De gemeente Roosdaal
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw
De gemeente Ternat
De gemeente Wemmel

Alle voormelde gemeenten zijn vertegenwoordigd overeenkomstig artiker Lg2, st van het Gemeentedecreet
door de voorzitters van de gemeenteraden en de gemeentesecretarissen, of de personen aan wie zij debevoegdheid hebben opgedragen tot ondertekening overeenkomstig artikel 1g3bis Gemeentedecreet,
respectievelijk tot medeondertekening overeenkomstig artikel 184 van het Gemeentedecreet. De opdrachtentot ondertekening en medeondertekening zijn als bíilaee j. bij deze akte gevoegd.

comparanten verklaren een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid op te richten
overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna genoemd
"het Decreet"), meer bepaald een opdrachthoudende vereniging genaamd INTRADURA met zetel te Dorent 5,
1620 Drogenbos.

Zij verzoeken mij, in mijn hoedanigheid van burgem eester van de gemeente waar de zetel wordt gevestigd, omin overeenstemming met artikel 30 van het Decreet de oprichtingsakte te verlijden. Onverminderd hetadmi uringstoezicht, verkrijgt deze oprichtingsakte krachtens artikel 30 van het Decreet

,*v

Þ

& 4

ief goedke

1/36



î

geldigheid op de datum van haar dagtekening door de ondertekening door de vertegenwoordigers van alle aan

de oprichting deelnemende gemeenten

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De comparanten verklaren dat, overeenkomstig artikel 25 en volgende van het Decreet, een overlegorgaan is

opgericht, dat aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft gesteld waarin volgende

documenten werden oPgenomen:

. een grondige motiveringsnota;

. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden

wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de

opdrachthoudende vereniging;
. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten,

de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;

. een ontwerp van statuten.

Het overlegorgaan heeft op elf januari tweeduizend zeventien bij consensus over een definitief voorstel

houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging

beslist en aan de overblijvende deelnemende gemeenten ter goed- of afkeuring voorgelegd. De

gemeenteraadsbeslissingen tot goedkeuringvan het definitieve voorstel, waarvan de laatste is genomen op

dertig maart tweeduizend zeventien, worden als biilaee 2, samen met de motiveringsnota als biilage 3, het

bestuursplan als biilaee 4 en het ondernemingsplan als biilaee 5 bij deze oprichtingsakte gevoegd'

Door de oprichting van de opdrachthoudende vereniging INTRADURA wordt het overlegorgaan ambtshalve

ontbonden.

ln vergelijking met het definitieve voorstel zijn het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk

kapitaal en het aantal toe te kennen aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal, aangepast in

verhouding tot het aantal deelnemende gemeenten en hun inbrengen, hetgeen door de comparanten wordt

aanvaard.

Met inachtname van deze aanpassing verklaren de comparanten vervolgens dat de statuten van de

opdrachthoudende vereniging INTRADURA als volgt luiden:

STATUTEN

Naam - zetel - rechtsvorm - doel - duur

1 Naam
INTRADURA is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van 6

juli 2001. houdende de intergemeentelijke samenwerking (het "Decreet").
ln alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten wordt haar naam

onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de uitdrukking "opdrachthoudende vereniging"'

Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de "Vereniging"'
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2 Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd te Dorent 5, 1,620 Drogenbos. De Vereniging mag een of meer

exploitatiezetels vestigen in het Vlaamse Gewest.

3 Rechtsvorm
De Vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van een opdrachthoudende

vereniging.
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het Decreet of deze statuten, zijn de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen, die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aanspra kelijkheid, van toepassing.

Haar verbintenissen behouden een burgerlijk karakter.
Wegens haar hoedanigheid van administratieve overheid, belast met diensten van openbaar nut, zijn

de algemene beginselen van het administratief recht (beginsel van veranderlijkheid, beginsel van continuiteit
en regelmaat en beginsel van benuttigingsgelijkheid voor de gebruikers) in de betrekkingen met de gebruikers,
op haar van toepassing.

4 Doel
De Vereniging heeft tot doel de preventie en het beheren van afvalstoffen, in de zin van het Decreet van

23 December 20l.L betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het
Materialendecreet), doch beperkt tot de activiteiten waarvoor de uitvoering middels een beheersoverdracht
aan de Vereniging kan en mag overgedragen worden.

Overeenkomstig de definities van het Materialendecreet wordt hierbij verstaan onder:
Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of

zich moet ontdoen, met uitzondering van de stoffen die door het Materialendecreet niet als afvalstoffen
worden beschouwd

Preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof of voorwerp afvalstof is geworden, ter
vermindering van a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief via het hergebruik van voorwerpen of de verlenging
van de levensduur van voorwerpen; b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het
milieu en de menselijke gezondheid; c) het gehalte aan schadelijke stoffen in stoffen en voorwerpen;

Beheren van afvalstoffen: het inzamelen, het tussentijds opslaan en overslaan, het vervoeren, het nuttig
toepassen en het verwijderen van afvalstoffen, met inbegrip van het houden van toezicht op die handelingen
en het uitvoeren van de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting, en met inbegrip van activiteiten van
afva lstoffenhandelaa rs of -ma kelaa rs;

lnzameling: het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag
van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie;

Afvalstoffenverwerking: nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van voorbereidende
handelingen die aan nuttige toepassing of verwijdering voorafgaan;

Verwijdering: iedere handeling die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, alsook de handelingen die als dusdanig
worden bepaald door de Vlaamse Regering.

Tot de realisatie van het doel mogen de vennoten middels beheersoverdrachten aan de Vereniging de
uitvoering toevertrouwen van volgende activiteiten, zoals in voorkomend geval gedefinieerd of omschreven in
het Materialendecreet of in uitvoeringsbesluiten en -plannen:

1,. Restafval
lnzameling, transport, voorbehandeling (onder meer sortering, overslag, mechanische

behandeling) en verwerking van restafval, evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren,
neren en realiseren van nieuwe initiatieven met betrekking tot
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. inzameling via haalsystemen van restafval;
o inzameling via brengsystemen van restafval;
¡ trânsport van restafval;
¡ voorbehandeling van restafval;
. verwerking van restafval;
o aankoop en verkoop van recipiënten voor de inzameling van restafval.
2. Selectieve afval - en materialenstromen

Gescheiden inzameling, transport, voorbehandeling (onder meer sortering, overslag,
mechanische behandeling) en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, zoals - zonder beperkend te
zijn - PMD, GFT, papier en karton, KGA en AEEA, evenals de daarbij horende communicatie en het
initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven met betrekking tot:
o gescheiden inzameling via haalsystemen van huishoudelijke afvalstoffen;
r gescheiden inzameling via brengsystemen van huishoudelijke afvalstoffen;
. transport van deze huishoudelijke afvalstoffen;
¡ voorbehandeling van deze huishoudelijke afvalstoffen;
. verwerking van deze huishoudelijke afvalstoffen;
r (her)inrichting, uitbreiding, oprichting, beheer en/of exploitatie van containerparken;
¡ aankoop en verkoop van recipiënten voor de gescheiden inzameling van huishoudelijke

afvalstoffen.
3. Hergebruik

Hergebruik van materialen evenals de daarbij horende communicatie en het initièren,
coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent.
4. Preventie & Duurzaamheid

Preventie van afval evenals de daarbij horende communicatie en het inititlren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent, evenals de aankoop van recipiënten en artikelen in het
kader van afva lpreventie.
5. Ondersteuning

Juridische en technische ondersteuning inzake milieu- en afvalbeheer evenals de daarbij horende
communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent.
6. Kolkenruimingenslibverwerking

Ruiming van straatkolken via gespecialiseerde wagens en verwerking van het afval dat daarbij
ontstaat via een eigen sli bve rwe rki ngsi n sta I latie.
met dien verstande dat de beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet

omvatten:
o Preventie & Duurzaamheid;
¡ Huis-aan-huisophalingvanrestafval;
¡ Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
r Huis-aan-huisophaling van PMD;
o lnzameling van glas;
¡ Verwerking restafval;
o Verwerking grofvuil;
o Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
o Samenaankoopafvalrecipiënten(zakken,glasbollen,containers,...).
Een vennoot kan zijn beheersoverdracht steeds uitbreiden om de uitvoering van bijkomende toegelaten

activiteiten toe te vertrouwen aan de Vereniging. De Vereniging is evenwel enkel door die uitbreiding
gebonden mits de raad van bestuur van de Vereniging de uitbreiding aanvaardt.
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Elke vennoot verbindt zich ertoe om alle schikkingen te treffen voor de uitvoering van de activiteiten
waarvoor beheersoverdracht is verricht. Zij ontzegt zich het recht die activiteit in eigen bedrijf uit te oefenen
of aan een andere private of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen.

De Vereniging mag alle technische, commerciële, economische, financiële, sociale en andere activiteiten
ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere wijze, die rechtstreeks met voormeld doel verband houden, en
zulks al dan niet in samenwerking met derden, hieronder verstaan: andere intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, gemeenten en/of andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen.

De Vereniging zal hierbij gehouden zijn de bestaande wettelijke en reglementaire voorschriften die
betrekking hebben op de activiteiten die het verzekert, strikt na te leven.

De Vereniging zal bovendien, binnen de wettelijke bepalingen, mogen participeren in of meewerken aan
andere publieke of private initiatieven die verband houden met de eigen maatschappelijke activiteiten.

5 Duur
De Vereniging wordt opgericht voor een termijn van achttien jaar, die een aanvang neemt op 27 april

2017,
lndien zij verbintenlssen aangaat voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, dient zij zich

ervan te verzekeren dat de deelnemende gemeenten na het einde van deze termijn deze verbintenissen
overnemen.

Na afloop van de in dit artikel bepaalde duur kan de Vereniging opeenvolgende keren verlengd worden
voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar overeenkomstig de volgende procedure:. Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat

dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal gemeentel¡jke
deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot
de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen.o De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er
zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

¡ Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging
wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers zijn niet verplicht hun deelname aan de Vereniging te verlengen en houden indien zij
niet wensen te verlengen, op deel uit te maken van de Vereniging op het einde van het jaar waarin tot
verlenging door de algemene vergadering wordt beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing
voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.

Deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen
naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 37, derde tot vijfde alinea van
het Decreet aangaande de overname van het personeel zijn op hen van toepassing.

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de Vereniging.

lndien de duur van de Vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een
algemene vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in
het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering
in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

Op verzoek van drie vierden van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 37 van het
Decreet met een drie vierden meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de
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Deelnemers

6 Hoedanigheid
Kunnen lid worden van de Vereniging :

. gemeenten van het Vlaamse Gewest; en

. de andere samenwerkingsverbanden opgericht volgens de bepalingen van het Decreet en de

besturen, die belang kunnen stellen in het doel van de Vereniging en die aan alle decretale
vereisten voldoen om deel te nemen.

Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet wordt bij de statuten in bijlage I een register gevoegd waarop
iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen die hem zijn toegekend.

De algemene vergadering is belast met de inschrijving van deelnemers in het register. De inschrijvingen
worden gedaan op basis van gedateerde en ondertekende overtuigingsstukken.

7 Aansprakeliikheid
De Vereniging beschikt over de beperkte aansprakelijkheid. De deelnemers zijn slechts aansprakelijk

voor het bedrag van hun inbreng.

8 Toetreding
De toetreding of uitbreiding van de aansluiting van een gemeente of een ander samenwerkingsverband

is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad respectievelijk de algemene
vergadering van dit samenwerkingsverband. De toetreding dient door de algemene vergadering van de

Vereniging te worden aanvaard.
Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend'
Een toetreding kan niet gebeuren in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algemene

vernieuwing van de gemeenteraden wordt georganiseerd.

9 Uittreding
Tijdens de duur van de Vereniging is geen uittreding mogelijk. Enkel na afloop van de in artikel 5

vermelde duur kan een deelnemer overeenkomstig de in artikel 5 vermelde procedure uittreden'

10 Uitsluiting
De algemene vergadering kan beslissen tot de eventuele uitsluiting van een deelnemer wegens

behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzichte van de Vereniging. Het besluit van de

algemene vergadering tot uitsluiting wordt genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten
zijn gesteld.

De betrokken deelnemer wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de

algemene vergadering binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede
voorsteltot uitsluiting is verstuurd. Hij moet gehoord worden indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat

zijn opmerkingen bevat. Het besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Onverminderd de verplichting van de uitgesloten deelnemer tot betaling van alle nog aan de Vereniging

verschuldigde bedragen, gaat de uitsluiting in op het einde van het boekjaar waarin ze werd beslist behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Een uitgesloten deelnemer zal gedurende 5 jaar gehouden blijven tot uitvoering van alle verbintenissen
aangegaan in het kader van het samenwerkingsverband, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders

beslist. De bepalingen van artikel 37 van het Decreet betreffende de overname van personeel blijven ook
nadien op hem van toePassing.

Een uitgesloten deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op een scheidingsaandeel.
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Maatschappelijk kapitaal en aandelen

11 Maatschappelijk kapitaal, waarde van aandelen en volstorting
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit een vast gedeelte dat vijfenveertigduizend

zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 45.756) bedraagt. Het wordt vertegenwoordigd door nominatieve en
ondeelbare aandelen van drie euro (€ 3) elk. Boven het bedrag van het vast gedeelte is het maatschappelijk
kapitaal variabel. Het bedrag van het variabele gedeelte wijzigt ten gevolge van de toetreding of uitsluiting van
deelnemers en van een kapitaalverhoging of -vermindering zonder wijziging van het aantal deelnemers.

Alle aandelen moeten vertegenwoordigd zijn door een werkelijke inbreng. Elk aandeel wordt ten belope
van minimum één derde volstort. Niettegenstaande het voorgaande moeten de B-aandelen, zoals hierna
gedefin ieerd, steeds volledi g worden vo lstort.

Het geplaatst kapitaal kan volstort worden in schijven. Het volstorten van de schijven heeft plaats op de
tijdstippen en volgens de modaliteiten, bepaald door de raad van bestuur. Dit besluit wordt bij aangetekend
schrijven ter kennis gebracht van de deelnemers. Zij moeten over tenminste zestig dagen beschikken om te
voldoen. Er wordt automatisch en van rechtswege een intrest ten belope van de wettelijke intrestvoet
aangerekend op de opeisbare maar nog niet betaalde bedragen vanaf datum dat de bedragen opeisbaar
werden.

De algemene vergadering staat in voor de aanpassing van bijlage I ten gevolge van wijzigingen door o.m.
toetredingen, verlengingen, kapitaalverhogi ngen en -verminderingen.

L2 Soorten aandelen
Er worden 2 reeksen van aandelen uitgegeven:
r "A-aandelen" toegekend aan de gemeenten bij oprichting of toetreding;

Het bedrag van het kapitaal dat door de houders van A-aandelen bij toetreding geplaatst wordt,
is bepaald op 14 cent (0,14 euro) per inwoner; het totaal wordt afgerond tot de hogere eenheid.
Het kapitaal kan door een gemeente verhoogd worden. Het meest recente bevolkingscijfer wordt
in aanmerking genomen. Om de zes jaar zal de algemene vergadering, tijdens de eerste algemene
vergadering na algehele vernieuwing van de gemeenteraden, het geplaatst kapitaal onder de
vorm van A-aandelen herschikken overeenkomstig de evolutie van het bevolkingscijfer, door
onderlinge overdracht van A-aandelen tegen nominale waarde.
Bij latere toetreding kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur de
toetredende deelnemer daarnaast de betaling van een toetredingsbijdrage opleggen rekening
houdend met de werkelijke netto-actiefwaarde en met de uitgaven die tot op dat ogenblik in het
belang van de gemeenschap werden gedaan.
Het A-aandeel komt niet in aanmerking voor dividenduitkering.

¡ "B-aandelen" toegekend aan de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
besturen die overeenkomstig artikel L0 van het Decreet kunnen deelnemen aan de Vereniging.
Zij tekenen in op één 8-aandeel dat niet in aanmerking komt voor dividenduitkering.

13 Overdracht van aandelen
De A-aandelen kunnen slechts overgedragen worden door de ene gemeente aan een andere gemeente

ingeval van grenswijziging of samenvoeging van gemeenten, in het raam van de wettelijke regeling ter zake en
voor zover de overdracht geen afbreuk doet aan de waarborg voor een goede uitvoering van de verbintenissen.

De B-aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een ander intergemeentelijk
werkingsverband of een ander bestuur dat de overdragende deelnemer opvolgt en voor zover de

cht geen afbreuk doet aan de waarborg voor een goede uitvoering der verbintenissen
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t4 Vergoeding van werkingskosten
Om de kosten van de Vereniging te dekken betalen de deelnemers bijdragen aan de Vereniging. De

bijdragen worden jaarlijks door de raad van bestuur bepaald met inachtname van het principe van
kostendeling, van het principe dat de vervuiler betaalt en van de solidariteit tussen de deelnemende
gemeenten.

Deze bijdragen kunnen de volgende vormen aannemen:
o Bijdragen in de exploitatiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op de kosten verbonden

met de activiteiten van ophaling, transport en verwerking van afval en die aangerekend worden
op basis van objectieve verdeelsleutels (zoals aantal inwoners, aantal ophaalpunten, opgehaalde
volumes en dergelijke meer) die de raad van bestuur bepaalt.
De begroting van de exploitatiekosten is afhankelijk van de ingeschreven diensten door de
vennoten. De exploitatiekosten zijn samengesteld uit de totale kosten verminderd met de
algemene werkingskosten en verminderd met de kosten van preventie en duurzaamheid. Dit
saldo zal worden verdeeld over de verschillende fracties waarop de vennoot een beroep doet.
De bijdragen met betrekking tot de exploitatiekosten worden als volgt geplafonneerd:

inzameling huis-aan-huis van restafval, grofvuil, GFT, papier en karton, snoeihout:
maximum 1".500,00 euro per inzameling en per vrachtwagen;

- inzameling huis-aan-huis van glas: maximum 6,00 euro per inwoner en maximum 11,00
euro per ton;
ondergrondse containers: maximum 200,00 euro per container;
stilstandplaatsen KGA: maximum 600,00 euro per inzameldag en per vrachtwagen;
inzameling volgens brengmethode middels een containerwissel op het containerpark:
maximum 150,00 euro per containerwissel;
inzameling volgens brengmethode middels lediging KGA op het containerpark: maximum
150,00 euro per inzameling;

- verwerking van afvalfracties met uitzondering van KGA: maximum 250,00 euro per ton;
verwerking van KGA: maximum 550,00 euro per ton.

r Bijdrage in de algemene werkingskosten per inwoner, beperkt tot maximum 1,50 euro per
inwoner.

o Bijdrage voor preventie & duurzaamheid per inwoner, beperkt tot maximum 1.,50 euro per
inwoner.

o Bijdrage in het reservefonds per inwoner ter versterking van de financiële structuur van de
Vereniging, beperkt tot maximum L,00 euro per inwoner.

Bestuur en controle

15 Raad van bestuur, samenstelling en deskundigen
De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De bestuurders worden benoemd door de

algemene vergadering voor zes jaar en zijn door haar afzetbaar. ln overeenstemming met artikel 43 van het
Decreet kunnen alleen natuurlijke personen lid zijn van de raad van bestuur.

Al de stemmingen van de algemene vergadering met betrekking tot de benoemingen zijn geheim.
De raad van bestuur is samengesteld uit evenveel bestuurders als het aantal deelnemende gemeenten,

waarbij elke gemeente (de houders van A-aandelen) het recht heeft om een kandidaat-bestuurder voor te
dragen. lndien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering doet de
betrokken gemeente een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen
van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt
voorgelegd.
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De bestuurders kunnen zich laten bijstaan door deskundigen die door de raad van bestuur aangesteld
worden. De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van
alle organen bijwonen en alle documenten opvragen. Hun vergoeding valt ten laste van de Vereniging.

ledere bestuurder heeft recht op één stem.
lndien een gemeentelijke deelnemer (een) kandidaat-bestuurder(s) voordraagt die geen lid (is) zijn van

de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de in artikel 4
bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. ln dat
geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
aangesloten bestuur niet van toepassing.

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd.

16 Gemeenteraadsleden met raadgevende stem in de raad van bestuur
ledere deelnemende gemeente heeft het recht om, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende

, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. Deze aanduiding dient voorgelegd te worden aan de algemene vergadering die
overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algemene vernieuwing van de gemeenteraden.

ln de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit
recht.

lndien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met
raadgevende stem vanafdat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in alinea Svan dit artikel, heeft de gemeente die
de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur
en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

lndien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde recht gebruik maakt,
meer dan vijf bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt
zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde. ln eerste instantie
komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. ln
ondergeschikte orde gelden volgende criteria:
o de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang gegeven wordt

aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit;o de leeftijd waarbij voorranggegeven wordtaan in eerste instantie de oudste aangeduide leden in jaren
die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de jongste aangeduide leden
die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste vijf volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat ogenblik

de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid met

raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in alinea 8 van dit artikel, komt het opengevallen
mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de oorspronkelijke opgemaakte rangorde als best geplaatst
daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangeduide lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

lndien evenwel geen vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers in de oorspronkelijke
rango maakt de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op volgens het criterium

nd van nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van de leden

þ
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met raadgevende stem, door de gemeenten die daartoe gebruik maken van het in alinea L van dit artikel
bepaalde recht, waarop hun aandacht gevestigd wordt in de oproeping voor de algemene vergadering. De

toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op de wijze als bepaald in deze alinea.
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 6 jaar. Bij het verstrijken van de duur

wordt in de algemene vervanging van deze leden voorzien op de wijze bepaald in alinea 3 en 6 van dit artikel.
De bepalingen van de artikelen L9 en 20 van de statuten zijn van toepassing op de leden van de raad

van bestuur met raadgevende stem.

L7 Vervanging van bestuurders
lngevalvan overlijden of ontslag van een bestuurder wordt door de raad van bestuur in zijn vervanging

voorzien op voordracht van de deelnemer die deze te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. ln geval de

deelnemer het vertrouwen in de vervangende bestuurder opzegt, duidt de raad van bestuur een andere
vervanger aan voorgedragen door de deelnemer.

De vervanger blijft in functie tot de volgende algemene vergadering. Deze laatste voorziet in de

definitieve vervanging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18. De aldus benoemde bestuurder beëindigt
het mandaat van de overleden of ontslagnemende bestuurder die hij vervangt.

18 Vernieuwing van bestuurders
Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar en eindigt na de algemene vergadering volgend

op de vernieuwing van de gemeenteraad. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Alle bestuurders benoemd op voordracht van de deelnemers zijn van rechtswege ontslagnemend:

¡ onmiddellijk nadat zij het openbare mandaat verloren hebben, uitgezonderd in geval van algemene
vernieuwing van de gemeenteraden. ln dit laatste geval moet binnen de eerste drie maanden van het
jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot
een algemene vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de

deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd
hebben. ls dat niet het geval dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene
vergadering die de jaarrekeningen vaststelt en die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het
voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen
overeen komstig a rtikel 20;

. wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft voorgedragen, en door
deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen'

Belangenconfl icten - onverenigbaarheden bestuurder
Het is elke bestuurder verboden ingevolge de bepalingen van artikel 51 van het Decreet:
aanwezig te zijn bij een beraadslaging of aan de stemming deel te nemen aangaande enige
aangelegenheid waarbij hij een rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en

met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan

de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten,
benoemingen, afzettingen en schorsingen;
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met onderhavige
Vereniging;
als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen, tegen onderhavige Vereniging.
Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van onderhavige Vereniging te pleiten,
raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

19
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Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet herkiesbaar beschouwd, de bestuurder die handelt in
strijd met de verboden opgenomen in onderhavig artikel. De algemene vergadering spreekt de
vervallenverklaring uit bij een met redenen omkleed besluit.

Kunnen niet aangeduid worden als bestuurder: alle personen die een ambt, functie of mandaat
uitoefenen, zoals beschreven in artikel 48 van het Decreet.

Een bestuurder mag niet gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. Er is onverenigbaarheid tussen de functie van
bestuurder en deze van afgevaardigde op de algemene vergadering.

20 Aansprakelijkheidbestuurdersenverslagplicht
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Vereniging.
De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak

die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk, zonder hoofdelijkheid, voor de tekortkomingen in de normale
uitoefening van hun bestuur.

De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken
toelichting bij het beleid van de Vereniging. ln de gemeenten die geen bestuurder hebben voorgedragen of
waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting
verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde
ondervoorzitter. De betrokken deelnemers hebben het recht om op elk ogenblik een beroep te doen op deze
verslagplicht.

De Vereniging zal een verzekeringspolis afsluiten teneinde de eventuele aansprakelijkheid van haar
bestuurders te dekken.

2l Voorz¡tter en ondervoorzitter
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en ten hoogste twee (2) ondervoorzitter (s). Het

voorzitterschap en ondervoorzitterschap worden toevertrouwd aan bestuurders, die tevens gemeenteraadslid
zijn of burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente.

De benoeming van voorzitter en van ondervoorzitter(s) gelden voor drie (3) jaar en is hernieuwbaar. Ze
neemt in iedergevaleen einde indien de betrokkene de hoedanigheid van bestuurderverliest.

De raad duidt eveneens een secretaris aan en kan een adjunct-secretaris aanduiden. Hun benoeming
ldt voor drie (3)jaar en is hernieuwbaar.

De vergaderingen van de verschillende organen worden voorgezeten door de voorzitter en bij
ntstentenis door een ondervoorzitter of door de bestuurder die de grootste ononderbroken anciënniteit telt

in de raad en die benoemd is op voordracht van de gemeenten en tevens gemeenteraadslid of burgemeester
schepen van een aangesloten gemeente is. Bij gelijke anciënniteit neemt de oudste in leeftijd het

voorzitterschap waar

22 Dagelijks bestuur - directiecomité
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuurtoevertrouwen aan het directiecomité dat in zijn schoot

wordt opgericht. Het directiecomité is tevens belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad
van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt het aantal leden waarbij het totale aantal ten hoogste één derde van dat
van de leden van de raad van bestuur bedraagt. De raad van bestuur bepaalt tevens de duur van het mandaat
alsmede de samenstelling.

ln het directiecomité zullen de voorzitter en de ondervoorzitter(s) van rechtswege een mandaat
n. Lid zijn van zowel de raad van bestuur als van het directiecomité van de Vereniging, als lid of als
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voorzitter of ondervoorzitter, vormt slechts een enkelvoudig mandaat. De secretaris van de raad van bestuur
is tevens secretaris van het directiecomité.

leder lid van het directiecomité heeft één stem. Eén of meer leden van het leidinggevende personeel

van de Vereniging kunnen met raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité. Hun mandaat
beïnvloedt het toegestane aantal leden niet.

Het directiecomité beraadslaagt en besluit volgens de procedure voorzien voor de raad van bestuur en

wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis door een ondervoorzitter van de raad van
bestuu r.

De zittingen van het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het
stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naarverwezen wordt, liggen ter
inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de

decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
Een lid kan aan één van de andere leden een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen

voor één welbepaalde vergadering van het directiecomité. De volmacht moet de naam van beiden vermelden,
alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor de volmacht wordt verleend. Niemand kan drager zijn van
meer dan één volmacht.

23 Bijeenroeping, stemming en volmacht van raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De voorzitter moet de raad van bestuur

bijeenroepen op verzoek van ten minste één derde van de bestuurders.
Elke bestuurder kan eveneens vragen dat een punt op de agenda zou gebracht worden.
De oproepingen worden per post verstuurd, aan huis besteld per drager en/of elektronisch per e-mail

bezorgd ten m¡nste acht dagen vóór de datum van de vergadering. Zij vermelden de agenda, bevatten alle
bijkomende stukken en worden toegezonden aan alle bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, in de oproeping vermeld. Een bestuurder beschikt
over één stem. Een bestuurder kan aan één van de andere bestuurders een schriftelijke volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet de
naam van beide vermelden, alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor de volmacht wordt verleend.
Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht.

24 Quorum en meerderheid
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone

meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in de raad van bestuur.
De leden met raadgevende stem bedoeld in artikel L6 van de huidige statuten, tellen niet mee voor de

berekening van het aanwezigheidsquorum.

25 Geenaanwezigheidsquorum
lndien de raad van bestuur niet in getal is om geldig te beraadslagen, zal een tweede vergadering binnen

de maand worden belegd. Hij kan dan geldig beraadslagen over de punten die opnleuw in de agenda
voorkomen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zijn. De oproeping gebeurt op

dezelfde wijze als voorzien in het derde lid van artikel 23 en vermeldt onderhavige statutaire bepaling. Deze

bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.

26 Bevoegdheid van raad van bestuur
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de

Vereniging. Alles wat door de wet of onderhavige statuten niet aan de algemene vergadering voorbehouden
is, valt binnen zijn bevoegdheid.
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De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden neergeschreven in een huishoudelijk
reglement, dat gewijzigd kan worden bij beslissing van de raad van bestuur. Leningen worden aangegaan, met
inbegrip van obligatieleningen, en giften of toelagen worden ontvangen mits een gemotiveerd besluit van de
raad van bestuur.

27 Notulen
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
De beraadslagingen van de raad maken het voorwerp uit van notulen en worden in een speciaal register

vermeld- De notulen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris of adjunct-secretaris. Eensf uidende
afschriften kunnen ondertekend worden door de secretaris.

De secretaris maakt een eensluidend afschrift van de notulen over aan de leden van de raad van bestuur,
binnen de 30 kalenderdagen na de vergadering.

De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten
waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar
in de notulen verwezen wordt, elektronisch ter beschikking te stellen. De Vereniging stelt de gevraagde stukken
elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het
raadslid. Deze elektronische terbeschikkingstelling kan per e-mail of via de website gebeuren.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden
wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

28 Vertegenwoordigingbijrechtsgedingen
De rechtsgedingen als eiser of als verweerder worden gevoerd door de raad van bestuur

vertegenwoordigd door de voorzitter of door een daartoe door de raad van bestuur aangestelde
on dervoorzitte r.

29 Vertegenwoordiging bij akten
Alle akten, die de Vereniging verbinden, worden ondertekend door de voorzitter, door de

ondervoorzitters en door de secretaris of bij ontstentenis, door de adjunct-secretaris, of door leden van de
raad van bestuur aan wie een bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur wordt verleend.
Twee handtekeningen volstaan evenwel.

De Vereniging is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.

30 Commissaris
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt

van het Decreet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door
één of meer commissarissen. Die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
lnstituut der Bedrijfsrevisoren. Ziiziin onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun
ambt en hun bevoegdheid regelen.

De commissarissen worden benoemd voor de maximale termijn van drie jaar.Zij kunnen tijdens hun
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alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen
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Algemene vergadering

31 Algemeen
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de deelnemers

aan de Vereniging.
Haar beslissingen zijn, binnen de perken van de decreten en onderhavige statuten, voor allen bindend.

32 Voorzitter, secretaris en stemopnemer
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door degene

die hem vervangt.
De algemene vergadering duidt een secretaris en twee stemopnemers aan die samen met de voorzitter

het bureau uitmaken.

33 Vertegenwoordigers, volmacht en stemmen
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
Voor de gemeenten worden de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden

uit hun leden. Voor de overige deelnemers worden de vertegenwoordigers aangeduid door de organen die,

krachtens wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen.

De gemeenteraad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene

vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria
waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking van de laatste
gepu bliceerde officiële bevolkingscijfers a ls met de kapitaalinbreng.

ledere gemeente duidt steeds minstens één vertegenwoordiger aan. Desgewenst kan de gemeente

overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende vertegenwoordigers aanduiden per

volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale
bevolkingscijfer van het gemeentelijke ambtsgebied van de Vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding
tot het totale maatschappelijk kapitaal van de Vereniging.

De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde
cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van het laatst
goedgekeu rde jaarverslag.

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere vertegenwoordiger beschikt, zonder dat
het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt aangesteld voor de duur van de legislatuur.
De vaststelling van het mandaat wordt herhaald voor elke vergadering.

leder aandeel geeft recht op één stem. De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten

beschikken echter over de meerderheid welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij. lndien nodig,

wordt het aantal stemmen, dat aan andere deelnemers toegekend wordt, in evenredigheid verminderd.
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten drager zijn van een volmacht. Deze volmachten

moeten op de zetel van de Vereniging neergelegd worden vóór de datum van de algemene vergadering. Deze

laatste kan evenwel, door een andere maatregel, die geldt voor iedereen, de laattijdige ingediende volmachten
aanvaarden. Behoudens bij statutenwijzigingen leggen de vertegenwoordigers van de deelnemende
gemeenten als volmacht eenmalig de gemeenteraadsbeslissing voor houdende hun benoeming.

De overige deelnemers leggen als volmacht uittreksels voor, van verslagen van de organen die,

krachtens wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen.
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lndien een houder van maatschappelijke aandelen de wens uitdrukt zich te laten vertegenwoordigen
door verscheidene personen, moet de volmacht of de gemeenteraadsbeslissing waarbij de gemeentelijke
vertegenwoordigers worden benoemd, of het verslaguittreksel van de publiekrechtelijke persoon die hen
afvaardigt het aantal aandelen vermelden, waarvoor iedere vertegenwoordiger optreedt. Bij ontstentenis
worden de aan de deelnemer toegekende stemmen evenredig verdeeld onder zijn vertegenwoordigers.
Niemand mag meer dan een deelnemer vertegenwoordigen.

Alvorens de vergadering bij te wonen, tekenen de vertegenwoordigers een presentielijst. Deze lijst
wordt door de stemopnemers voor echt verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De bestuurders, commissaris, en secretaris
wonen van rechtswege de algemene vergadering bij, zonder daarom over stemrecht te beschikken. De
vergadering mag ieder ander persoon machtigen tot het bijwonen van de vergadering met raadgevende stem.

34 Agenda
De uitnodiging tot een algemene vergadering vermeldt de agenda. Zij wordt aan alle deelnemers

verstuurd bij aangetekend schrijven, ten minste dertig kalenderdagen voorde datum van de bijeenkomst.
ledere deelnemer die ten minste één/tiende van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigt, kan

een punt op de agenda brengen, op voorwaarde dat hij uiterlijk 50 dagen voor de algemene vergadering aan
de raad van bestuur hiervan melding geeft.

De documentatie (o.a. de jaarrekening, verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris)
betreffende de op de oorspronkelijke agenda ingeschreven punten zal samen met de uitnodiging verzonden
worden naar de deelnemers.

35 Oproeping algemene vergadering
De raad van bestuur roept de algemene vergadering zo dikwijls bijeen als hij het nodig oordeelt. Hij is

ertoe gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen op aanvraag van deelnemers die houder zijn van
tenminste L/5de van de maatschappelijke aandelen.

ln dergelijke gevallen, indien de raad de vergadering niet bijeenroept binnen de 30 dagen, kan zij geldig
bijeengeroepen worden door deelnemers die houders zijn van tenminste één/vijfde van de maatschappelijke
aandelen.

Zoals bepaald in artikel 40 van deze statuten, roept de raad van bestuur de algemene vergadering
minímum 2 keer per jaar samen, in overeenstemming met artikel 44, laatste lid van het Decreet.

36 Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de

maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd zijn, zowel globaal als in de groep van de deelnemende
gemeenten.

lndien het aantal aanwezige maatschappelijke aandelen, onvoldoende is om te beraadslagen, zal een
nieuwe vergadering bijeengeroepen worden binnen de zestig kalenderdagen; welke ook de samenstelling
ervan zij, zal deze vergadering geldíg mogen beraadslagen over de punten, die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen. De oproeping vermeldt onderhavige statutaire bepaling. Deze bepaling geldt niet voor
statuten wijzigingen.

De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen geen volmacht geven om zich te laten
ve rtegenwoordigen o p de a lgemene ve rga de rin g.

37 Besluitvorming
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen be paa ld

gen vereiste

I
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Ude dan wel decretale bepalingen of onderhavige statuten. De voor de beslissin
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meerderhe¡d moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten. Bij

staking van stemmen is het voorstel verworpen.

38 Statutenwiiziging
Voor een statutenwijziging bepalen de respectievelijke gemeenteraadsbeslissingen (welke raden ook de

oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd) het mandaat van de respectievelijke vertegenwoordigers op

de algemene vergadering. De gemeenteraadsbeslissing houdende de bepaling van het mandaat wordt voor
de algemene vergadering voorgelegd.

De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een

drie-vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig

uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid
van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De

beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat
van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd. De

deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht

zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun afgevaardigde(n)op de algemene vergadering-
Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de

bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na zijn dagtekening aan de Vlaamse regering voorgelegd'

De goedgekeurde statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

en gelijktijdig neergelegd in de zetel van de Vereniging en bij de Vlaamse Regering'
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de Vereniging, bij

de Vlaamse Regering en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na de ontvangst door de Vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de

termijn voor goedkeuring.
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse

regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan

verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de

wijzigingen heeft aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar

waarin verkiezingen voor een algemene vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij
ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het
i nte rgemeentelij k sa menwerki n gsverba n d te vermi n deren.

39 Notulering
De beraadslagingen van de algemene vergadering maken het voorwerp uit van de notulen die in een

speciaal registeropgenomen worden. De notulen worden ondertekend doorde leden van het bureau van de

vergadering en door de vertegenwoordigers die er de wens toe uitdrukken.
De secretaris van de raad van bestuur is ertoe gehouden aan de deelnemers een afschr:ift overte maken

van de notulen, binnen 30 kalenderdagen na de vergadering.

40 Jaarrekening, décharge en goedkeuring van begroting
De algemene vergadering komt ieder jaar in de loop van het eerste half jaar verplicht bijeen, op de plaats

in de oproeping vermeld. Deze algemene vergadering stelt de jaarrekeningen vast aan de hand van het verslag
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va n bestuur en het verslag van de commissaris. De algemene vergaderíng verleent terzelfder tijd,
en afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissaris.L
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lndien de jaarrekening niet wordt vastgesteld overeenkomstig het vorige lid, dan wordt, binnen een
termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de
gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure van voorgaande lid en artikel 34, worden voorgelegd.

Onverminderd het voorgaande, wordt minstens één bijzondere algemene vergadering belegd in de loop
van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende
boekjaar staat op de agenda van deze vergadering.

4L Bevoegdheden
De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het Decreet en onderhavige

statuten is voorbehouden. Tot die bevoegdheden behoren o.a.:
Toetreding tot de vereniging;
Uitsluiting van een deelnemer;
Verlenging van de duurtijd van de vereniging;
Ontbinding van de vereniging;
Statutenwijzigingen;
Benoeming van de leden van de raad van bestuur;
Bepalen van de presentiegelden en andere vergoedingen;
Goedkeuring van de jaarrekening en verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris;
Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie volgend boekjaar en goedkeuren
van het jaarlijks budget;

¡ Goedkeuring van een zesjaarlijks evaluatierapport, inclusief ondernemingsplan.
De werkingsmodaliteiten van de algemene vergadering worden uitgewerkt in een huishoudelijk

reglement dat gewijzigd kan worden bij beslissing van dit orgaan.

42 Vergoedingen
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en in overeenstemming met de

toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de andere
vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de Vereniging kunnen worden toegekend aan
de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden van de raad van bestuur en andere bestuursorganen van de
Vereniging.

Jaarlijks wordt per mandataris een geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende gemeenten
worden bezorgd, overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging vast van de commissaris.

43 Uitvoering van regels presentie en meerderheid
Telkens in onderhavige statuten melding gemaakt wordt van regels die betrekking hebben op presentieen meerderheid, moet de uitvoering ervan vastgesteld worden voor de bestuurders en voor

rzijds, de deelnemende gemeenten en van, anderzijds, het geheel van de
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44

Boekhouding, resultaatbestemming en evaluatie

Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

45 Jaarrekening en jaarverslag
De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de wetgeving op de boekhouding van de

ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid hieromtrent uitvaardigt.
Bij het verstrijken van het boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris opgemaakt van de

bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de Vereniging. Tevens wordt de boekhouding

afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op, met inbegrip van een voorstel voor de

bestemming van het resultaat. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting,

en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95

en 96 van het Wetboek van vennootschappen.
Samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering stelt de raad van bestuur de jaarrekening, het

jaarverslag en het verslag van de commissaris ter beschikking van de deelnemers. De raad van bestuur voegt

er ieder document bij dat door de raad van bestuur voor besluit aan de jaarvergadering moet voorgelegd

worden.

46 EvaluatieraPPort
De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar

na elk jaar waarin verkiezingen voor de algemene hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,

een evaluatierapport voor over de werking van de Vereniging.
Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel

om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de

deelnemers.
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en

bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger(s).

47 Resultaatbestemming
De Vereniging kan geen dividenden uitkeren aan de deelnemers. Een positief resultaat wordt geheel

gereserveerd ter dekking van toekomstige verliezen-
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de Vereniging gedaald is tot minder dan

de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen om te

beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan overeenkomstig

artikel 68 van het Decreet.

48 Neerlegging van iaarrekening
De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststell¡ng door de

algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België'

Vereffening van de Vereniging

49 Vereffening
ln geval van vervroegde ontbinding of verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt,

duidt de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, een of meer vereffenaars aan op dezelfde wijze als
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bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde
wijze als een directiecomité. Alle organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als
vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de
Vereniging daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van
de deelnemers.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikelen 1.86 en 1.87 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwelte allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Het voltallige personeel van de Vereniging wordt overgenomen, hetzij door de vennoten, hetzij

eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of in overeenstemming
met de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname
gebonden zijn.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de Vereniging op het ogenblik van haar ontbinding,
hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen
personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft
op de personeelsformatie en uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen
in sta llaties.

50 Verdeling
Na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten evenals van de kosten van vereffening of bewaring, die

voor deze regeling gedaan worden, wordt de boekhoudkundige netto-actiefwaarde evenredig verdeeld onder
alle maatschappelijke aandelen, rekening houdend met het percentage van hun volstorting.

Hiertoe kunnen de vereffenaars de rekeningen afsluiten alsof de niet- volgestorte schijven werden
opgeroepen of zij kunnen alle aandelen terugbrengen tot dezelfde verhouding van volstorting door
voorafgaande terugbetalingen.

Woonstkeuze

51 Domicilie
Elke vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de Vereniging die niet in het Vlaams Gewest

gehuisvest is, moet in het Vlaams Gewest woonstkeuze doen voor alles wat de uitvoering van de statuten
betreft.

Bij ontstentenis zullen hem alle oproepingen en notificaties geldig gedaan worden ten zetel van de
Vereniging die van rechtswege zal beschouwd worden als zijn domicilie.

Toezicht en rapportering

52 Bestuurlijk toezicht en rapportering
Het bestuurlijk toezicht op de Vereniging wordt uitgeoefend door de Vlaamse Regering op de wijze

bepaald in hoofdstuk lV van het Decreet.
De Vereniging rapporteert aan de Vlaamse Regering over haar werking. De Vlaamse Regering bepaalt

de inhoud, de periodiciteit en de wijze van rapportering.
Van de besluiten van alle bestuursorganen van de Vereniging wordt binnen twintig dagen na het nemen

van het besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden
aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende
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minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van
de Vereniging.

Binnen twintig dagen na het nemen van het besluit wordt naar de Vlaamse Regering een afschrift
verzonden van:
r de besluiten van de Vereniging betreffende de rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in

artikel 69 van het Decreet;
¡ de voorstellen van de raad van bestuur van de Vereniging in verband met het saneringsplan

overeenkomstig artikel 68 van het Decreet.

PLAATSING EN VOTSTORTING VAN HET KAPITAAT

Het vaste gedeelte van het kapitaal, waarvan sprake in artikel 11. van de statuten, bedraagt
vijfenveertigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 45.756), vertegenwoordigd door vijftienduizend
tweehonderdtweeënvijftig aandelen. De comparanten verklaren als volgt op dit vaste gedeelte van het kapitaal
in te schrijven, in ruil waarvoor A-aandelen tegen pari van de nominale waarde worden toegekend:

De gemeente Asse,
voor een bedrag van vierduizend driehonderdtweeënnegentig euro (€ 4.3921,
waarvoor duizend vierhonderdvierenzestig (1.464) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Beersel,
voor een bedrag van drieduizend vierhonderdvierenveertig euro (€3.4441,
waarvoor duizend honderdachtenveertig (1.148) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Bever,
voor een bedrag van driehonderdentwaalf euro (€ 31-2),
waarvoor honderdvier (104) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Dilbeek,
voor een bedrag van vijfduizend zevenhonderdachtenveertig euro (€ 5.748),
waarvoor duizend negenhonderdzestien (1.916) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Drogenbos,
voor een bedrag van zevenhonderdenacht euro (€ 708),
waarvoor tweehonderdzesendertig (236) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Gooik,
voor een bedrag van duizend driehonderdenacht euro (€ 1.308),
waa rvoor vierhonderdzesendertig (436) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Grim bergen,
voor een bedrag van vijfduizend achtentachtig euro (€ 5.088),
waarvoor duizend zeshonderdzesennegentig (1.696) A-aandelen worden toegekend;

De stad Halle,
voor een bedrag van vijfduizend tweehonderdvierenveertig euro (€ 5.2441,
waarvoor duizend zevenhonderdachtenveertig (1.7a8) A-aandelen worden toegekend;
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De gemeente Herne,
voor een bedrag van negenhonderdzesendertig euro (€ 936),
waa rvoo r d riehonderdentwaa lf ( 312) A-aa ndelen worde n toegeken d;

De gemeente Ka pelle-op-den-Bos,
voor een bedrag van duizend driehonderdenacht euro (€ 1.308),
waarvoor vierhonderdzesendertig (436) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Lennik,
voor een bedrag van duizend tweehonderdtweetinzeventig euro (€ L.272l,
waa rvoo r vie rhonderdvierentwi nti g (a2q A-aa nde len worden toegekend;

De gemeente Linkebeek,
voor een bedrag van zeshonderdvierentachtig euro (€ 684),
waarvoor tweehonderdachtentwintig (228) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Merchtem,
voor een bedrag van tweeduizend tweehonderdtweeëndertig euro (€2.2321,
waa rvoo r zeven hon derdviere nvee rtig 17 aal A-aa ndelen worden toegeken d;

De gemeente Opwijk,
voor een bedrag van duizend negenhonderdvierenveertig euro (€ 1.944),
waarvoor zeshonderdachtenveertig (648) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Pepingen,
voor een bedrag van zeshonderdvierentwintig euro (€ 624),
waarvoor tweehonderdenacht (208) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Roosdaal,
voor een bedrag van duizend vijfhonderdzesennegentig euro (€ 1.596),
waa rvoor vijf hon derdtweeën derti g (532) A-aa ndelen worden toege kend;

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw,
voor een bedrag van vierduizend vijfhonderdvierentachtig euro (€ 4.584),
waarvoor duizend vijfhonderdachtentwintig (1.528) A-aandelen worden toegekend;

De gemeente Ternat,
voor een bedrag van tweeduizend honderdachtenveertig euro (€ 2.148),
waa rvoo r zeve nh onderdzestien (7 1 6) A-aa n delen worde n toegekend;

De gemeente Wemmel,
voor een bedrag van tweeduizend honderdvierentachtig euro (€ 2.184),
waarvoor zevenhonderdachtentwintig (728) A-aandelen worden toegekend

Ter uitvoering van voormelde inbrengen in geld hebben de comparanten het bedrag van hun inbreng geplaatst
op een bijzondere rekening met nummer BE78 0910 2160 7686, die bij Belfius Bank werd geopend op naam
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van INTRADURA, opdrachthoudende vereniging in oprichting, zodat zij er vrij kan over beschikken. Dit blijh uit
een attest afgeleverd door Belfius Bank, dat als biilage 6 bij deze akte wordt gevoegd.

Aldus is het vaste gedeelte van het kapitaalvolledig geplaatst en volstort

ln overeenstemming met voormelde vaststellingen geeft de tabel opgenomen in biilage 7, per deelnemende
gemeente, het aantal toegekende aandelen en hiermee overeenstemmend bedrag van geplaatst en gestort
kapitaalweer, om in toepassingvan artikel LL van de statuten als Bijlage I bij de statuten te worden gevoegd.

OVERGANGSBEPALINGEN

1.. Het eerste boekjaar zal op 3J. december 2017 worden afgesloten. De algemene vergadering om de
jaarrekening voor dat boekjaar vast te stellen zal in de loop van het eerste half jaar van 2018
bijeenkomen. ln overeenstemming met artikel 40 van de statuten zal, in toepassing van artikel 44, ln
fine, van het Decreet, evenwel reeds in de loop van het laatste trimester van 2Ot7 een algemene
vergadering worden bijeengeroepen ten einde de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar te bespreken.

2 De comparanten beslissen en verklaren als eerste bestuurders en, met toepassing van de rangregeling
bepaald in artikel 16 van de statuten, als bestuurders met raadgevende stem te benoemen:

Bestuurders

Op voordracht van de gemeente Asse,
de heer Jan De Backer, wonende te 1730 Asse, Prieelstraat 66;

Op voordracht van de gemeente Beersel,
mevrouw Veerle Leroy, wonende te 1652 Alsemberg, Beukenbosstraat 1.08;

Op voordracht van de gemeente Bever,
de heer Christian Krikilion, wonende te 1547 Bever, Akrenbos 28;

Op voordracht van de gemeente Dilbeek,
de heer Karel De Ridder, wonende te 1700 Dilbeek, Moortebeekstraat L5;

Op voordracht van de gemeente Drogenbos,
de heer Steve Roobaert, wonende te 1620 Drogenbos, Beukenstraat 4;

Op voordracht van de gemeente Gooik,
de heer Simon De Boeck, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 42;

Op voordracht van de gemeente Grimbergen,
mevrouw Marleen Mertens, wonende te 1850 Grimbergen, Lagesteenweg 5;

Op voordracht van de stad Halle,
de heerJohan Servé, wonende te L502 Lembeek, Malaviséstraat 23;
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Op voordracht van de gemeente Herne,
mevrouw Vanessa Van Hende, wonende te L541 Sint-Pieters-Kapelle, Edingsesteenweg 76a;

Op voordracht van de gemeente Kapelle-op-den-Bos,
de heer Freddy De Ruysscher, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Pastoriestraat 37;

Op voordracht van de gemeente Lennik,
mevrouw Heidi Elpers, wonende te 1750 Lennik, Lombeeksestraat 39;

Op voordracht van de gemeente Linkebeek,
de heer Yves Ghequire, wonende te L630 Linkebeek, Stationsstraat 68;

Op voordracht van de gemeente Merchtem,
de heer Eddie De Block, wonende te L785 Merchtem, Stoofstraat 1"3;

Op voordracht van de gemeente Opwijk,
de heer Jan Couck, wonende te 1745 Opwijk, Dorp 42;

Op voordracht van de gemeente Pepingen,
de heer André De Roubaix, wonende te 167L Pepingen, Zwarte Molenstraat 34;

Op voordracht van de gemeente Roosdaal,
mevrouw Christiane Bert, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkbeekstraal 47;

Op voordracht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw,
de heer Gunther Coppens, wonende te 1602 Vlezenbeek, Postweg 122;

Op voordracht van de gemeente Ternat,
de heer Jean Dooms, wonende le 1742 Ternat, Watermolenstraat 32;

Op voordracht van de gemeente Wemmel,
de heer Walter Vansteenkiste, wonende te 1,780 Wemmel, Julius Bruyndockxstraat 135.

Bestuurders met raadgevende stem

Op basis van de aanduiding met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad, en vervolgens

op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij
voorrang gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste ancieinniteit:

1. De heer Fred Dielens, wonende le L742 Ternat, Veldstraat 26, voorgedragen door de
gemeente Ternat, met een dienstanciënniteit vanaf twee januari
negentienhonderdzevenenzeventig;

2. De heer Thierry Delander, wonende te 1540 Herne, Heldenplein 8, voorgedragen door de
gemeente Herne, met een dienstanciënniteit vanaf twee januari
negentien hon de rdvijfen negentig;
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3. De heer Guy Jonville, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 475A, voorgedragen
door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met een dienstanciënniteit vanaf twee januari
tweeduizend en zeven;

4. Mevrouw Greta Cochez, wonende te 1.670 Pepingen, Teleweidestraat 2, voorgedragen door
de gemeente Pepingen, met een dienstanciënniteit vanaf drie januari tweeduizend en zeven.

op basis van de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie de oudste
aangeduide leden in jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, en in tweede instantie
aan de jongste aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt:

5. De heer Yves Rousseaux, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Brandhofstraat 25,
voorgedragen door de gemeente Kapelle-op-den-Bos, met een dienstanciënniteit vanaf twee
januari tweeduizend dertien en geboren op zestien juli negentienhonderdachtenvijftig.
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SLOTBEPALINGEN

Verklaring pro fisco

Onderhavige akte wordt kosteloos geregistreerd overeenkomstig artikel 161, 3' van het Wetboek van
Registratie rechten .

Volmacht

De comparanten geven volmacht aan (i) meester Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, met studie te
1620 Drogenbos, Kuikenstraat 36 en (ii) Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants CVBA, burgerlijke
vennootschap met handelsvorm, met zetel te 8200 Brugge, Ien Briele 10/9, RPR Gent (afdeling Brugge), btw
8E0875.201.997, ieder met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van INTRADURA, opdrachthoudende vereniging, met betrekking tot de oprichting alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen en alle nuttige documenten te ondertekenen,
evenals in voorkomend geval eenmalig of meerdere malen te wijzigen en te verbeteren, zoals, zonder hiertoe
beperkt te zijn, de neerlegging van de oprichtingsakte en het uittreksel op de griffie van de Rechtbank van
koophandel of andere bevoegde diensten, de publicatie van het uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en de identificatie als btw-plichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.

Bijlagen

Overeenkomstig artikel 30 van het Decreet zijn volgende bijlagen bij deze akte gevoegd om deel uit te maken
van het oprichtingsdossier, waarbij bijlage 7 in toepassing van artikel LL van de statuten, als Bijlage I deel
uitmaakt van die statuten:

L. Opdrachten tot ondertekening en tot medeondertekening
2. Gemeenteraadsbeslissingen tot goedkeuring van het definitieve voorstel
3. Motiveringsnota
4. Bestuursplan
5. Ondernemingsplan
6. Attest van Belfius Bank
7. Register (Bijlage I bij de statuten)
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Waarvan akte en notulen,
Opgesteld en verleden op de datum zoals hiervoor, te Drogenbos,

Na voorlezing van deze akte hebben de comparanten samen met ons, burgemeester, in het bíjzijn van Meester
Hendrikus Schavemaker, getekend.

De heer Alexis Calmeyn
Bu rgemeester Drogen bos

in het bijzijn van

He Schavemaker
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De comparanten:

Voor de gemeente Asse,

De heer Lode Pletinckx
de gemr

De heer Lander Van Droogenbroeck
Gemeentesecretaris

Voor de gemeente Beercel,

De heer Hugo Vandaele
Voorzitter van de gemeenteraad

Mevrouw Hilde Devisch
Gemeentesecreta ris

Þ
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Voor de gemeente Bever,

De heer Luc Deneyer
Voorzitter van de gemeenteraad

Mevrouw Karina rs
Voorzitter van gemeenteraad

Mevrouw Ann Sevenoo
Gemeentesecretaris

Voor de gemeente Dilbeek,

Mevrouw Marianne Vanden Houte
Gemeentesecretaris
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Voor de gemeente Drogenbos,

De heer Baudouin de Wulf
Voorzitter van de gemeenteraad

De heer Mi el Doo
Voorzitter n

Mevrouw Sonja Dedoncker
Gemeentesecreta ris

Voor de gemeente Gooiþ

De heer Eric Van Snick
Gemeentesecretariseentera

os
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Voor de gemeente Grimbergen,

ln opdracht,

De heer Jannik Grooten
Voorzitter van de gemeenteraad

Voor wie optreedt,
Mevrouw Marleen Mertens
Burgemeester en gemeenteraadslid

ln opdracht,

f,

De heer Bertrand Demiddeleer
Voorzitter van de gemeenteraad

Voor wie optreedt,
De heer D¡rk Pieters
Bu rgemeester en gemeenteraadslid

De heer Hans Habils
Gemeentesecreta ris

Voor de stad Halle,

Mevrouw Sonia Ch ristiaens
Gemeentesecreta ris

30/36



Voor de gemeente Herne,

{-

Kris Degroote
Voorzitter van de gemeenteraad

ln opdracht,

Mevrouw Ann Naert
Gemeentesecretaris

Voor de gemeente Kapelle-op-den-Bos,

De heer Chris Reniers
Voorzitter van de gemeenteraad

Voor wie optreedt,
De heer Mathias Diricx
Gemeenteraadslid

De heer Siebe Ruykens
Gemeentesecreta ris
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De heer Koenraad Ameys
Voorzitter van de gemeenteraad

In opdracht,

De heer Damien Thiéry
Voorzitter van de gemeenteraad

Voor wie optreedt,
Mevrouw Valérie Geeurickx
Schepen en gemeenteraadslid

Voor de gemeente Lennik,

Voor de gemeente tinkebeeþ

ln opdracht,

De heer Peter Me
Gemeentesecretaris

Voor wie optreedt,
Mevrouw Nathalie Vermeir
Afdelingshoofd
Waarnemend gemeentesecretaris

4

Mevrouw Veerle De Brael
Gemeentesecreta ris
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Voor de gemeente Merchtem,

Mevrouw Tonia Abbeloos
Voorzitter van de gemeenteraad

De heer Chris Van
Gem

Voor de temeente Opwijlç

De heer William Engels
Voorzitter van de gemeenteraad

Mevrouw Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris
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Voor de gemeente Pepingen,

De
ad

Mevrouw Christine Hemerijckx
Voorzitter van de gemeenteraad

tvtevroydirieda De Saeger
Gemedntesecretaris

Voor de gemeente Roosdaal,

De heer Hendrik Van Houtem
Gemeentesecretaris

van de
di
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De heer Luc Deconinck
Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw,

eer Walter Vastiau
Gemeentesecreta ris

Voor de gemeente Ternat,

De heer Koen Vanholder
Gemeentesecretaris

..,.h/,

De heerJean Dooms
Voorzitter van de gemee d
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Voor de gemeente Wemmel,

De heer Raf De Visscher
Voorzitter van de gemeenteraad

Mevrouw Katr¡en De Taeye
Gemeentesecretaris

ñ
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OPRICHTINGSVERGADERING OPDRACHTHOIJDENDE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER "INTRADURA"
DD. 27 APRIL 2077 - DELEGATIE TOT ONDERTEKENING

Ondergetekende, Jannik Grooten- voorzitter van de gemeenterood von Grimbergen - wonende te Sint-
Rumoldusstroøt 77 - 7857 Grimbërgen,delegeert zijn bevoegdheid tot ondertekening van de

oprichtingsakte von de opdrochthoudende vereniging voor afvalbeheer "lntradura" tiidens de

op 27 april 2077, aon (noam + functie)
Grimbergen, wonende te

(adres) ......... '2' ..À.8h
......., van de gemeente
.GetAÆßç.ç/x)...

De volmochtgever,

Jannik Grooten Nqom

Voorzitter van de gemeenteroad Grimbergen Functie

De volmochtdrager"

in opdracht van de voorzitter van

de gemeenteroad (artikel 783 bis von het
gemeentedecreet).
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OPRICHTI NGSVERGADERING OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER
,INTRADURA' DD.27 APRIL 201.7

DELEGATI E TOT ON DERTEKEN I NG

Ondergetekende, Bertrand Demiddeleer - voorzitter van de gemeenteraad van Halle - wonende

te 1500 Halle, Devlemincklaan 39, delegeert zijn bevoegdheid tot ondertekening van de

oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer "lntradura" tijdens de

oprichtingsvergadering op donderdag 27 april 2017, aan de heer Dirk Pieters - burgemeester

van de stad Halle - wonende te 1500 Halle, Groeningenstraat 8.

De volmachtgever, De volmachtdrager, in opdracht van de
voorzitter van de gemeenteraad
(artikel 183bis van het Gemeentedecreet)

{

Bertrand Demiddeleer
Voorzitter van de gemeenteraad

Dirk Pieters
Burgemeester van de stad Halle.

stad Halle oudstrijdersplein 1B 1500 Halle I 02 36s 99 00 info@haile.be www.haile.be
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Ondergetekende, Chris Reniers - voorzitter van de gemeenteraad van Kapelle-op-
den-Bos - wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 126,
delegeert zijn bevoegdheid tot ondertekening van de oprichtingsakte van de
opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer "lntradura" tijdens de
oprichting¡vgrgade¡i¡g op_ do¡derþggt 27 april 2017, aan (naam +
f unctiel .lkt {fi¿ÃJ . Jf/íú r.t . r fi,rt t[tft WUúûân d e, gerpeg nte la pelte-oþ{e n- Bos,
wonende te 1880 Kapelle-6p-den-Bos - (adres) ,{*.t¿fr{;&¿¿f:,..7d..

De volmachtgever, De volmachtdrager, in
opdracht van de voorzitter van
de gemeenteraad (artikel 183
bis

Naam (ú^, Í?**',
Voorzitter van de gemeenteraad
Kapelle-op-den-Bos Là,"' lo#*
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gemeente Lennik

UITTRËKSËL UIT ÞË NOTULET{ VÀN ÞE GEMËE¡ITËRÂAD

Zittlng van 22/02/2010

Aanwezig de HH;

. Willy ûe Waele---- ------'-burgemeester-voorzitter;
r Geert De Cuyper, Irina De Knop en Patrick Vån Låethem -*----------sÇhepenen;
r Etienne Van Vaerenbergh---------- ---OCMW-vooaitter- schepen;. Ernest Vankelecom, Heidi Elpers, Paul Schoukens, loris Van Hauthem, Filip Van

Ginderdeuren, Godelieve Suenens, Marie-Thérèse VEn der Velde, Kelly Van Vlaenderen,
Yves De Muylder, Erik 0, Geert De Baerdemaeker, Johan Huyvâert en Hìlde VanFverbroeck-- -raadsleden;

. Peter Mergan------ ----------secretaris.

Verontschuldigd:

| Ëddy Warrand----- -------------schepen;
¡ Henri Van Eeckhoudt en Dorlen Herremans-- ---------raadsleden,

PERSüFFËI - AANSTEILIHç WAA${EMËNP

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd blj decreet van 23 jänuari 2009, artlkels
81 en 82;

Gelet op de beslisslng van de gemeenteraad van 26 Juni 2006, betreffende de aanstelling van de
heer Olivier Þe Ryckere en de heer Karel Van Belle als waarnemend secretarls blJ afwezlgheid van
de heer Peter Mergan, gemeentesecretaris;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en sËhêpenen van 6 junl 2008,
betreffende de aanvaarding van het vrijwillig ontslãg van de heer Olivier De Ryckere,
stafmedewerker, met ingang van 1 juli 2008;

Gelet op de besllssing van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2008,
betreffende de benoerning ln Statutair verband rnet een proefperiode van I jaar van mevrouw
Natalle Verme¡r als stafmedewerkster met ingang van 12 januari 2009;

Gelet op de beslisslng van het college van burgemeester en schepenen van 2¿januari 2010,
betreffende de vaste benoeming van mevrouw Natalie Vermeir als stafrnedewerkster met ingang
van 12 januarl ?010;

Gelet op het jaarlijks verlof van de heer Peter Mergan, gemeentesecretårls;

Overwegende dðt het ðångewezen ls om, met het oog op de verzekering van de
gemeentedlensten, personeelsleden aan te stellen om de leidende ambtenaren te vervangen biJ
afwezigheid of verhindering ;



BESLUIT: met 15 Ja-stemmen {willy De waele, Geert De cuyper, Irina De Knop, patrick van
Laethem, ErnestVankelecom, Heidi Elpers, Paul Schoukens, Filip Van Ginderdeuren, Godelieve
Suenens, Marie-Thérèse Van der Velde, Geert De Baerdemaeker, Kelly Van Vlaenderen, Yves De
Muylder, Êrik O en Hilde Van Everbroeck) en 2 onthoudingen (Joris Van Hauthem en Johan
Huyvaert) r

Arti.ke"!..1.: Mevrouw Natal¡e Vermelr (stafmedewerkster), geboren te Dendermonde op lB-01-1974
en wonende te Assesteenweg 87, 1740 TERNAT, wordt aangesteld om vanaf 1 maart 2010 als
waarnemend secretaris te fungeren gedurende de afwezigheid of verhindering van degemeentesecretaris, de heer Peter Mergan.

Artikel 2: Bij gelijktijdige afwezigheid of verhinderlng van de heer Petsr Mergan ên mevrouw
Natalie Verme¡r z¿l de heer Karel Van Belle, afdelingshoofd Grondgebledzakãn, geboren te Lennik
op 06-09-1961 en wonende te Kerkveldweg 12, 1750 LËNNIK, optreden als vervanger voor degemeentesecretaris.

Gezien het âangewezen ¡s mevrouw Natâlie Vermeir, stafmedewe rkster, aan te stellen als
waarnemend secretaris gedurende de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris;

Gezlen het åanEewez€n ¡s om de heer Karel Van Belle, afdelingshoofd Grondgebledzaken, aan te
duiden als vervanger biJ gelijktiJdlge afwezigheld of verhindering van de heer Peter Mergan en
mevrûuw Natalie Vermeir.

Artikel 3: Deze beslissing zal overhandigd worden aan:- de heer Peter Mergan- de heer Karel Vän Belle- mevrouw Nâtalle Vermeir- de dienst Personeel- de provinciegouvernour van Vlaarns-Brabant.

Aldus gedaan in zitting, datum als boven en hebben de Voorzitter en de Secretâris getekend

VOOR EENSLUIDEND UITTR.EKSEL :

0p bevel:
De Secretaris, De Burgemeester,

Peter



ülf¡??e#É'?f r åsr¡¡çi
UITTßEKSEL UIT DE NOÎULEN VAN HET COLLEGE VAN BURçEMEESÎER EN SCHEPENEÍ{

Zitting van 14-03-2017

r Heidi Elpers, Johan Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeu

&

Aanwezie:
r lrina De Knop-**- *-.*burgemeester;

rgtt-

Vp:qntschuldied:r Peter Mergan secretar¡s;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gew¡jzigd bij het Þecreet van 3 juni
2016, artikel 81, eerste lid;

Gelet op de rechtsposltieregeling voor het gemeentÊpersoneel, goedgekeurd
gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2015, artikels 160 82, 2?4 en 225;

bij de

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 februarl 2010, betreffende de aanstelling van
mevrouw Natalie Vermeir als waarnemend gemeentesecretaris ln afwezigheid van de heer peter
Mergan, gemeentesecretaris;

Overwegende de afwezigheid wegens zlekte van de heer Peter Mergan, gemeentesecretäris,
vanaf 31 januari 2017;

Overwegende dat hêt noodzakelljk ls vôor de goede werking van de gemeenteliJke diensten datde fünctie van gemeentesecretaris wordt waargenomen tiJdens de- afwezigheid van de heer
Peter Mergan;

Overwegende dat, in uitvoering van de bovengenoemde gemeenteraadsbesliss¡ng van 22februari 2010, mevrouw Natalle Vermeir, afdellngshbofd beleidsondersteúning endienstverlening, de functie vân gemeentesecretaris reeds waarneemt vanaf 31 januari i017,
ingevolge de bovengenoemde afwezigheid wegens ziekte van de heer peter Mergan;

overwegende dat rnevrouw Natalie Vermeir, overeenkomstig âftikel ?24 van debovengenoemde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, recht heeft op een toelagevoor het waðrnemen van een hogere functie gezien de waarneming reeds ten'minste deÊig
opeenvolgende kalenderdagen beslaat;

BESLISTI

Artikel...l:
Mevrouw Natalle Vermeir, geboren te Dendermonde op 18 januarl tg74 en wonende Abeelstraat
51 te 1760 RCIOSDAAL, wordt aängesteld als waarnemend gemeentesecretaris in uitvoerlng vande bovengenoemde gemeenteraadsbeslisslng van 22 februãri 2010, met ingang van 31 ja-nuari
2017 tot de werkhervatting van de heer peter Mergan, gemeentesecretaris. - -



Arfi"keler
Aan ñÊvrouw Nâtðlie Vermeir wordt, overeenkomst¡g adikel 224 eerste l¡d van de
bovengenoemde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, een toelage toegekend voor
het waarnemen van een hogere functie met ingang van 31 januari 2017 tot de werkhervatfing
van de heer Peter Mergan, gemeentesecretaris.

a$ilßÌå:
Overeenkomstig adikels 224 tweede lid en 225 van de bovengenoemde rechtspositieregeling
voor het gemeentepêrson€el, is de toelâge geliJk aan het verschil tussen het salarls (incl. haard-
of standplaatsvergoeding en elke andere salaristoeslag) dat mevrouw Natalie Vermeir bij een
bevordering in de waargenornen hogere functie van gemeentesecretarls zou ontvangen en het
salaris (incl. haard- of ståndplaätsvergoeding en elke andere sälarlstoeslag) dat befrokkene in
haar huidlge functie van afdelingshoofd beleidsondersteun¡ng en dlenstverlening ontvangt.

Artikel 4:
Voor zover de administratieve toestand ongewijzigd bl¡jft in de periode na de dâtum van deze
beslisslng, wordt de toelage van mevrouw Natalie Vèrmeir vastgestetd zoals weergegeven in
bijlage biJ deze beslisslng.

Artikel 5:
Een afschrift van deze beslissing zal overhandiEd worden aanl- De dienst Personeel,- De financieel beheerder* Mevrouw Nåtalle Vermeir,

Aldus beraadslaagd te Lennik, ¡n eitting van heden
Namens het college

de

Natalie MEIR lrina DE KNOP

de



Linkebeek, 5 april zorT

LINKEBEEK
l'63o

O P RI C HT I N G SV E R G AD E R I N G O P D RAqHT H O IJ D E N D E V E R E N I G I N G VO O R A FVALB E H E E R
"INTRADJJRA" DD. z- APRlL,zqq - DELEGATTE TOT ONDERTEKENTNG

Ondergetekende, Damien THIÉRY - voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek - wonende te
163o Linkebeek, Bloemhof 52, delegeert zijn bevoegdheid tot ondertekening van de
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer "lntradura" tijdens de
oprichtingsvergadering op donderdag z7 april 2cr:r7, aan Valérie GEEURICKX, gemeenteraadslid
van de gemeente Linkebeek, wonende te 163o Linkebeek, Boterberg rB.

De volmachtgever, De voh"nachtdrager, in opdracht van de
voorzitter van de gemeenteraad (artikel r83
bis van het gemeentedecreet).

Damien THIÉRY Valérie GEEURICKX
Gemeenteraadslid van LinkebeekVoorzitter van emeentera ad Linkebeek

Gemeenteplein z, 163o Linkebeek I I ozl38o62r5 | www.linkebeek.be I Ondernemingsnummer: ozo7.4g43g4
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Intercommunale Haviland - Oprichttng van Intradura en aanduíding
vertegenwoordiger van de gemeente

Geachte Mevrouw Scheys,

In bijlage de aangepaste uittreksels ivm de oprichtlng van Intradura en de
aanduiding van de veftegenwoordigers.

Haviland
Mevr. Ann SCHEYS

Brusselsesteenweg 167

L73r ASSË/ZELLTK

Koen sen

Asse ¿31$tt

Hoogachtend.

Uit naam van het college van burgemeester en schepenen.
In opdracht :

\\N
Lander Van Droogenbroeck
Gemeentesecretaris Burgemeester

Contactpersoon ; Secretariaat N. R¡ngootf fel, Q2/454 L9 42 fax.O2/454 24 10, ermail secretär¡aat@asse.be
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GEMËENTEBESTUUR AS$E

UITTREKSEL UIT HËT REGISTER DER
BËRAADSLAGTNGEN VAN ÞE GËMËENTERAAÞ
OPENBARE ZTTTING VAN 20 FEBRUARI.2ø'.7

Aanwezig: Lode Pletinckx, Voorzítter;
Koen Van Elsen, Burgemeester;
Michel Vanhaeleweyck, Rík De Baerdemaeker, Geert
Heyvaert, Jan De Backer, Edwin Fabri, Yoeri
Vastersavendts en Rita De Vos, Schepenen;
Maria Le Rut-Van Haute, Miel Saerens, Willy Michiels, Peter
Verbiest, Johan De Rop, Agnes Fieremans, Kristof
Gaublomme, Sigrid Goethals, Rudy Lengeler, Liesje
Wermoes, Lyotta Pessemier, Pieter De Proost, Marc Verelst,
Edward Van Keer, Abderrahmane Jaïchi, Suzy Jacobs, Erik
Beunckens, Marie-Berthe Wyns en Louis Lombaert,
Raadsleden;
Lander Van Droogenbroeck, Gemeentesecretaris;

Verontschuldigdl Micheline De Mol, Schepen;
Tim Lengeler en Manu Slaus, Raadslid;

0. P. 3 . a, Intelco m*fn u np le H avi la n d -Oprichti ng..Ya n Intradu ra

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (hierna kortweg "DIS");

Gelet op de beslissing tot deelname aan het overlegorgaan houdende
intergemeentelijke samenwerking voor afualbeheer middels een
opdrachthoudende verenigint';

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van
maximaal één jaar, ingaand op zijn installatievergadering om zijn
studieopdracht te vervullen ;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de
informatiebundel van 17 oktober 2016 die overeenkomstig artikel 26 ter
beschikking vân de deelnemende gemeenten werd gesteld;

Gelet op de beslissing waarbij de gemeenteraad zich akkoord verklaard
met het voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel
worden aangebracht;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de beslissingen van de
deelnemende gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;

Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af
te zien van deelneming aan de opdrachthoudende vereniging;



Overwegende dat het overlegorgaan op 11 januari 20L7 bij consensus
heeft beslist over het definitieve voorstel tot oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer en dit voorstel aan de
deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het
voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele
oprichting van opdrachthoudende vereniging op 27 april?Afi;
Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van
de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het
ontwerp van statuten;

Overwegende dat uit deze documenten bl'tjkt dat in vergelijking met het
voorlopige voorstel volgende aanpassingen zíjn aangebracht:. Het vastleggen van maxima voCIr de werkingsbijdragen van de
deelnemende gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten,
naast enkele technische aanpassingen aan de statuten op verzoek van het
Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de deelnemende
gemeenten het definitieve voorstel enkel kunnen goed- of afkeuren

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 28 DIS, de gemeenten die het
definitieve voorstel van het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen
drie maanden die volgen op de beslissing tot goedkeuring, zonder daartoe
verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;

Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de
finale documenten en het definitíeve voorstel van het overlegorgâan
wenst goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een
samenwerkingsverband is met beheersoverdracht, waaronder wordt
verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen
beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de
gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of met derden dezelfde
opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeentelfike deelnemers beslissen over de
beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het
sâ menwerkin gsverba nd ;

Gelet op artikel 4 van het ontwerp van statuten dat bepaalt dat de
beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet
omvatten:

Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval ;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzameling van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofvuil;



a
I

Venruerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas) i '

Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)

Overwegende dat, in samenhäng met de goedkeuring van het defìnitieve
voorstel, de gemeenteraad kan instemmen met de beheersoverdracht
voor de uitvoering van voormelde opdrachten;

Overwegende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van
het samenwerkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrijfstak
afvalbeleid van Haviland Intercommunale, op een wijze die de continuiTeit
niet aantast door toepassing van de procedure voorzien in artikel 770
Wetboek van vennCIotschappen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om
middels beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de
uitvoering toe te vertrouwen van andere activíteiten op het vlak van
afvalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van de
opdrachthoudende vereniging vallen;

Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te
maken en met het oog op de beoogde continuiteit wenst over te gaan tot
beheersoverdracht voor die andere activiteiten inzake afualbeheer
waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland
Intercommunale, namelijk:r huis-aan-huis ophaling GFT. verwerking GFTr inzameling en verwerking KGA. inzameling via het Regionaal Overslag Station van'diverse

afvalfractíesr plaatsîng en leegmaken afualstraatjesr transport grofvuil vanuit het recyclageparkr transport en verwerking PVC vanuit het recyclagepark. verwerking asbest

Gelet op art. 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende
vereniging, volgens hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad
van bestuur, benoemd op voordracht van de deelnemers;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming
als bestuurder van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen vûor de benoeming
als bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslt"ut: Met L8 ja-stemmen (Koen Van Elsen, Michel Vanhaeleweyck, Rik
De Baerdemaeker, Geert Heyvaert, Jan De Backer, Fdwin Fabrl, Yoeri
Vastersavendts, Ríta De Vos, Maria Le Rut-Van Haute, Agnes Fieremans,
Kristof Gaublomme, Liesje Wermoes, Lyotta Pessemier, Pieter De Proost,
Marc Verelst, Edward Van Keer, Abderrahmane Jaichi en Lode Pletinckx),



10 onthoudingen (Miel Saerens, Willy Michiels, Peter Verbiest, Johan De
Rop, Sigrld Goethals, Rudy Lengeler, Suzy Jacobs, Erik Beunckens, Marie*
Berthe Wyns en Louis Lombaert).

Artlkel 1. De gemeenteraad keurt het defìnitieve voorstel van het
overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende verenfging voor
afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting van die opdrachthoudende
vereniging overeenkomstlg het samenwerkingsconcept dat in de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp
van statuten van 11 januari 2OL7 is uiteengezet.

Artikel 2, De gemeenteraad beslist orn/ samenhangend met haar
deelname aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging,
beheersoverdracht te doen voor die opdrachten waarvoor krachtens
artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens een
beheersoverdracht moet worden verricht, namelijk:

Preventie &, Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzameling van glas;
Verwerking restafual;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papler &, karton, PMD, glas); "

Samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...).

Artikel 3. De gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te
doen voor volgende opdrachten:. huis-aan-huis ophaling GFT. verwerking GFTr inzameling en verwerking KGAr inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse

afualfractlesr plaatsing en leegmaken afvalstraatjeg. tränsport grofuuil vanuit het recyclagepark. transport en verwerking PVC vanuit het recyclageparkö verwerking asbest

Aldus beraadslaagd te Asse, in zitting van heden
In Opdracht : Namens de Raad :

De Gemeentesecretaris (get,) De Voor¿itter (get.)
Lander Van Droogenbroeck Lode Pletinckx

Voor eensluidend uittreksel,
Asse, 22 maart 2AI7

elegatie van 2013 1
De Gemeentesecretar¡s, De Burgeme

-02
r,

Lander Van. Droogenbroeck Koen Van lsen
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GEMEENTEBESTUUR ASSE

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER
BERAADSLAGTNGEN VIIN ÞE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2017

{**.
Aanwezig: Lode Pletinckx, Voorzitter;

Koen Van Elsen, Burgemeester;
Michel Vanhaeleweyck, Rik De Baerdemaeker, Geert
Heyvaert, Jan Ðe Backer, Edwin Fabri, Yoeri
Vastersavendts en Rita De Vos, Schepenen;
Maria Le Rut-Van Haute, Miel Saerens, Willy Michiels, Peter
Verbiest, Johan De Rop, Agnes Fieremans, Kristof
Gaublomme, Sigrid Goethals, Rudy Lengeler, Liesje
Wermoes, Lyotta Pessemier, Pieter De Proost, Marc Verelst,
Edward Van Keer, Abderrahmane laichi, Suzy Jacobs, Erik
tseunckens, Marie-Berthe Wyns en Louis Lombaeft,
Raadsleden;
La nd er Va n Droog enbroeck, Gemeentesecreta ris;

Verontschuldigd: Micheline De Mol, SchePen;
Tim Lengeler en Manu Slaus, Raadslid;

0.P.3.b. Intercommunale HQviland - Intradura - aanduiding
ve.rtegenwoordiggr van, de oemeentç.

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (hierna kortweg "ÞIS");

Gelet op de beslissing tot deelname aan het overlegorgaan houdende
intergemeentelijke samenwerking voor afualbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging.

, Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer, zoals uiteengezet in de
informatiebundel van 17 oktober 2016 die overeenkomstig artikel 26 ter
beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming
als bestuurder van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen VCIor de benoeming
als bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit : met algemene stemmen



Artikel 1. De gemeenteraad beslist om dhr. J, De Backer, schepen,
wonende Prieelstraat 66, 1730 Asse voor te dragen als kandidaat
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist om dhr. J. Vastersavendts,
schepen, wonende Gentsesteenweg 2L7 , L730 Asse vsor te dragen als
plaatsvervanger van dhr. J, Þe Backer,

Artíkel 3. De gemeenteraad besllst om dhr. L. Lombaert, raadslid,
wonende Scherrnershoek 85, L73A Asse-Mollem voor te dragen als
kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging

Aldus beraadslaaEd te Asse, in zitting van heden.

In Opdracht :

De Gemeentesecretaris (get.)
Lander Van Droogenbroeck

Þe Gemeentesecretaris,

Namens de Raad :
De Voor¿itter (get.)
Lode Pletinckx

Voor eensluidend uittreksel,
Asse, 22 maart 2AI7

Lander Van Droogenbrogck

i.o'. bij delegatie 2013-01-02
De Burge

Koen Va Elsen
t\L
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BETREFT Voorstel van het overlegorgaan houdende oprichting van lntradura, opdrachthoudende vereniging

Geachte heer,

Als bijlage laten wij u in tweevoud een voor eensluidend verklaard gfschrifl geworden van de
gemeenterabdsbeslissing van 22 februari 2017 houdende :

1) het definitieve voorstel van 11 januari 2017 van het overlegorgaan intergemeentelijke
samenwerking voor afualbeheer middels de opdrachthoudende vereniging ltradura;

2) de aanduiding van de kandidaat bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem
voor de nieuwe opdrachthoudende vereniging.

Kan u ons aub melden of de beslissing 1) digitaal gerapporteerd dient te worden aan de hogere
overheid?

Met vriendelijke groeten,

NAMENS HET COLLEGE
De wnd. gemeentesecretaris, De

Katrien Devillé

BIJLAGË{N}r 4

6emeEntebestuur Beeriel.AlsômbÊrgsteenweg 1046. ¡6j2 AlsembergfOl sutv¡H1 têl.or359Uç.faxori59U$.info@beersel,be.www.beersel.be'ondernemingr-enBTW-nummero2o7SoSgSS
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

zlTTlNG VAN: 22 FEBRUARI 20{7

Aanweziq I H u go Vandaele, burgemeester*voorzitter,
føV néfñopper, Gilbert Wouters, Jo Vander Meylen, Sonja Zelck-Bosmans, Hilde Ëcker,
Veerle Leroy en Sonia Van Wanseele, schepenen;
Jean Debrael, Michel Ruykens, Barbara Danis, Anne Mikolajczak-Sacré, Luc Vanluchene,
Patrick Brocka, Annie Casaer-De Reymaeker, Bruno Lerminiaux, Erik Mosselmans, Marc
Desmedt, Kristien Vanhaverbeke, Wlllem Vandenbussche, Erwin Rosseel, Marina Teunisse,
Elsie De Greef, Yavin Kolinsky, Claudia Urbina Padin en Renier Vanhaerents, raadbleden;
Hilde Devisch, secretaris;

Veron"fsehuldjqd: Simonne Claessens en Ben Weyts, raadsleden;

AGENDAPUNT NR.4

vereniging lntradura. Goedkeurinq.

De raad,

Overwegingen van de gemeenteraad

. Wêtteliike motivering:
Artikels 35 en 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Artikels 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking

. Feitelijke motivering:
De gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging, waarbij mevrouw Veerle Leroy werd aangeduid om eitting te
hebben in dit overlegorgaan;

Het overlegorgaan beschikt over een periode van maximaal één jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;

Het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor afualbeheer, eoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016 die
overeenkomstig artikel26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;

De gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2016 waarbij de gemeenteraad zich
akkóord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel
worden aangebracht;

Overeenkomstig artikel 27 DlS, werden de beslissingen van de deelnemende gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan;

6emeentebestuur Beersel

ll.l Alsembergsteefiweg1046.L652Alsemberg,tel.02359 1717'fax02359 17 18.info@beersel.be.www.beersel.be
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Geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van dee
opdrachthoudende vereniging ;

GEMEENTEBË$TUUR ËËERSEL

ng âan e

Het overlegorgaan heeft op 11 januar¡ 2017 b¡j consênsus beslist over het definitieve
voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer en heeft dit
voorstel aan de deelnemendê gemeenten voorgelegd met het verzoek öm over het voorstel
te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van
opdrachthoudende vereniging ap 27 april 2017 ;

Het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel volgende
aanpassingen zijn aangebracht:. Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen vän de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische
aanpassingen aan de stâtuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overeenkomstig artikel 27 DlS, kunnen de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
enkel goed- of afkeuren.

Overeenkomstig artikel2S DlS, kunnen de gemeenten die het definitieve voorstelvan het
overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging oprichten;

De gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de finale documenten en het
definitieve voorstel dat het overlegorgaan wenst goed te keuren;

De opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht,
waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen beslissingen in het
kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen
zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren;

De gemeentetijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de
statuten van het samenwerkingsverband;

Artikcl4 van het ontwerp van statuten bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de
uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:. Preventie & Duurzaamheid;. Huis-aan-huisophaling ,¿¿¡ restafval;. Huis:aan-huisophaling van papier en karton;. Huis-aan-huisophaling van PMÞ;
' lnzâmeling van glas;. Verwerking restafual;. Veruerking grofuuil;. Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMÐ, glas);. Samenaankoopafvalrecipiënten(zakken, glasbollen,containers,...);

ln samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, kan de gemeenteraad
instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvaering van voormelde opdrachten;

Het definitieve voorstel gaat als hasis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept uit
van de ovêrnäme van de bedrijfstak afualbeleid van Haviland lntercommunale, op een wijze
die de continulteit n¡et aantast door toepassing van de procedure vooreien in artikel 770
Wetboek van vennootschappen;

De mogelíjkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om middels beheersoverdracht
aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van andere

6emeentebestuur Beersel

alla nl¡embergsteenweg1046'1652Alserïberg.tel.02359 l.7U.fax02359 17 18.¡nfo@beersel.be,www.beersel.be
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activiteiten op het vlak van afvalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van
de opdrachthoudende vereniging vallen;

De gemeenteraad wenst van die mogelijkheid gebruik te maken en wenst met het oog op de
beoogde continuiteit over te gaan tot beheersoverdracht voor die andere activiteiten inzake
afualbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland lntercommunale,
namelijk:

inzameling grofvuil op afroep
huis-aan-huis ophaling GFT
verwerking GFT
inzameling en venverking KGA
inzameling via het RegionaalOverslag Station van diverse afualfracties

Artikel 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht
van de deelnemers;

De kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging;

De kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

. Financiering
De beslissing heeft financiöle gevolgen, op te nemen in het meerjarenplan 2014 - 2A19
VISUM FINANGIEEL BEHEERDER
Niet van toepassing

Bes,!git;
Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van
een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer goed te keuren en stemt in met de
oprichting van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het
samenwerkingsconcept dat in de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan
en het ontwerp van statuten van 11 januari 2017 is uiteengezet.

Artikol2:
De gemeenteraad beslist om, samenhangend met haar deelname aan de oprichting van de
opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten waarvoor
krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens een beheersoverdracht moet
worden verricht, namelijk:

Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafual;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
lnzameling van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
Samenaankoop afualrecipiðnten {zakken, glasbollen, containers, ... ).

Artikel3:
De gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:. inzameling grofuuilop afroep. huis-aan-huis ophaling GFT. vêrwerking GFT

Cemeentebestuur Eeersef

lll Alsembergsreenweg1046.1652Alsemberg.tel,023591717.fax02359 17 18.info@beersel.be.wwubeersel,be
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inzameling en verwerking KGA
inzameling via het RegionaalOverslag Station van diverse afvalfracties

Artikel4:
De vereiste budgetten worden voorzien als volgt:

ArtikelS:
Deze beslissing wordt gecommuniceerd:

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De secretaris
(get,) Hilde Devisch ugo Vandaele

Voor eensluidend afschrift:
23 februari 2017

De secretaris

Hilde Devisch

Cemeentebestuur Beer$el
l.O Alsernbergstêenweg 1046.1652Alsemberg .tel.o7?59!7 L7 'fðx0z 359 17 18. info @beersef.be.www.beêrsel.be

(get.)
De

De

Financieel meerjarenplan 2A14-2419
2417

Bedrag uitqave inclusief BTW: €3.444
Actienummer Algemene rekeninq Beleidsdomein BeleÍdsveld Beleidsitem
M1W0A1t037t0
01/001

281 10000 0 0030 I

Aan: Hoe:
Aan het overlegorgaan via het secretariaat
van Haviland Intercommunale

Brief + uittreksel

Dienst milieu Uittraksel
Hoqere Overheid Digitale rapporterinq
Dienst financiën uittreksel
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CEMEENTË

m0@
Bee rse I

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEËNTERAAD

ZITTING VAN: 22 FEBRUARI 2017

Aanweziq : H u go Vand aele, burgemeester-voorzitter;
fOOy OeXnopper, Gilbert Wouters, Jo Vander Meylen, Sonja Zelck-Bosmans, Hilde Ecker,
Veerle Leroy en Sonia Van Wanseele, schepenen;
Jean Debrael, Michel Ruykens, Barbara Danis, Anne Mikolajczak-$acrê, Luc Vanluchene,
Pakick Brocka, Annie Casaer-De Reymaeker, Bruno Lerminiaux, Erik Mosselmans, Marc
Desmedt, Kristien Vanhaverbeke, Willem Vandenbussche, Erwin Rosseel, Marina Teunisse,
Elsie De Greef, Yavin Kolinsky, Claudia Urbina Padin en Renier Vanhaerents, raadsleden;
Hilde Devisch, secretaris:

Verontschul4iqd: Simonne Claessens en Ben Weyts, raadsleden;

A^GENDAPUNT NR.4

BFTRËFT P,çtinitieve vooJstgl van 11 ianffiri 201,7 van het overl-e.gp-rqa3n hou.dende
¡niõioémãçntgliike samo4werkinq voof Ffvalbehegr middels dg*opdrachthoudende
verenipino lntrad ura. Goedkeurins.

De raad,

Overwegingen van de gemeenteraad

. Wettelijke motivering:
Artikels 35 en 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Artikels 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking

. Feitelijke motivering:
De gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afualbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging, waarbij mevrouw Veerle Leroy werd aangeduid om zitting te
hebben in dit overlegorgaan;

Het overlegorgaan beschikt over een periode van maximaal één jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studteopdracht te vervullen;

Het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016 die
overeenkomstig artikel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;

De gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2016 waarbij de gemeenteraad zich
akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen äan het voorstel
worden aangebracht;

Overeenkomstig artikel2T DlS, werden de beslissingen van de deelnemende gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan;

G emeentebestuur Beersel
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Geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van deelneming aan de
opdrachthoudende vereniging ;

Het overlegorgaan heeft op 1 1 januari 2017 bij consensu$ beslist over het definitieve
voorstel tot opríchting vãn een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer en heeft dit
voorstel aan de deelnemende gemeenten voorgelegd met het verzoek om over het voorstel
te beslíssen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van
opdrachthoudende vereniging ap 27 april 2A17 ;

Het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel volgende
aanpassingen zijn aangebracht:* Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen vãn de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, nâa$t enkele technische
aanpassingen aan de statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overeenkomstig artikel 27 DlS, kunnen de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
enkel goed- of afkeuren.

Overeenkomstig artikel 28 DlS, kunnen de gemeenten die het definitieve voorstel van het
overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging oprichten;

De gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de finale documenten en het
definítieve voorstel dat het overlegorgaan wen$t goed te keuren;

Þe opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht,
waaronder wordt verstaan het toevêrtrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van de dcor hen genomen beslissingen in het
kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen
zeffstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren;

De gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de
statuten van het samenwerkingsverband;

Artikel 4 van het ontwerp van statuten bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de
uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:

Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
lnzameling van glas;
Verwerking restafual;
Verwerking grofvuíl;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMÞ, glas);
Samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ... );

ln samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, kan de gemeenteraad
instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde opdrachten;

Het definitieve voorstel gaat als basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept uit
van de overname van de bedrijfstak afualbeleid van Haviland lntercommunale, op een wijze
die de continulteit niet aantast door toepassing van de procedure voorzien in artikel 770
Wetboek van vennootschappen ;

De mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om middels beheersoverdracht
aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van andere

Cemeentebestilur Beersel
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act¡viteiten op het vlak van afualbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van
de opdrachthoudende vereniging vallen;

De gemeenteraad wenst van die mogelijkheid gebruik te maken en wenst met het oog op de
beoogde continuiteit over te gaan tot beheersoverdracht voor die andere activiteiten inzake
afualbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland lntercommunale,
namelijk:. inzameling grofvuil op afroeP. huis-aan-huis oPhaling GFT. verwerking GFT, inzameling en verwerking KGA. inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties

Artikel 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht
van de deelnemers;

De kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging;

De kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

. Financiering
De beslissing heeft financiële gevolgen, op te nemen in het meerjarenplan 2014 '2419
VISUM FINANCIEEL BEHEERNER
Niet van toepassing

Beslult:
Met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van
een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed te keuren en stemt in met de
oprichting van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het
samenwãrkingsconcept dat in de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan
en het ontwerp van statuten van 11 januari 2017 is uiteengezet.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om, samenhangend met haar deelname aan de oprichting van de
opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten waarvoor
kiachtens artikel 4 van het ontwerp van de etatuten minstens een beheersoverdracht moet
worden verricht, namelijk:

Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafual;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
lnzameling van glasi
Verwerking restafual;, Verwerking grofvuil;. Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);. Sâmenaankoopafvalrecipiënten(zakken,glasbollen,containers,...),

Artikel3:
De gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:. inzameling grofuuiloP afroeP. huis-aan-huis oPhaling GFT¡ vervy'erking GFT

cemeentebestuur Beersel
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ínzameling en verwerking KGA
inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afualfracties

Artiksl4:
De vereiste budgetten worden voorzien als volgt:

ArtikelS:
Deze beslissing wordt gecommuniceerd:

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De secretaris
(get.)Hilde Devisch

De
(set.) go Vandaele

Voor eensluidend afschrift:
23 februari 2017

De secrataris

Hilde Devisch

ltt Atsemberssteênwesxo46.x6s2Atsembers.tel.023se1z17,fåx023se1718.,*"G|o.lüül:iffiïffäl

De

Financieel meerjarenplan 2014"¿A1g
Budqetiaar 2Q17
Bed €.3"444
Actienummer Aloemene rekenino Beleidsdomein Beleidsveld Beleidsitem
M1WA01tA37tA
01/001

281 10000 0 0030 I

Aan: Hoe:
Aan het overlegorgaan via het secretariaat
van Haviland lntercommunale

Brief + uittreksel

Dienst milieu Uittreksel
Hogere Overheid Ðisitale rapporterinq
Dienst financiên uittreksel
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CEMIENTE

m(Ð@
Bee rse I

UITTREKSEL UIT DE NOTUTEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN: 22 FEBRUARI 2017

Aanweziq: Hugo Vandaele, burgemeester-vooaitter;
ÊdAy Detcnopper, Gilbert Wouters, Jo Vander Meylen, Sonja Zelck-Bosman$, Hilde Ecker,
Veerle Leroy en Sonia Van Wanseele, schepenen;
Jean Debrael, Michel Ruykens, Barbara Danis, Anne Mikolajczak-Sacré, Luc Vanluchene,
Patrick Brocka, Annie Casaer-De Reymaeker, Bruno Lerminiaux, Erik Mosselmans, Marc
Desmedt, Kristien Vanhaverbeke, Willem Vandenbussche, Erwin Rosseel, Marina Teunisse,
Elsie De Greef, Yavin Kolinsky, Claudia Urbina Padin en RenierVanhaerents, raadsleden;
Hilde Devisch, secretaris;

Verontscllgldigd: Simonne Claessens en Ben Weyts, raadsleden;

AGENDAPUNT NR.5

De raad,

Overwegingen van de gemeenteraad

. Wettelljke motivering:
Artikel 52 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen

. Feitalijke'motivering:
Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2017 waarbij het definitieve voorstel van het
overlegorgaan tot oprichting van êen opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer
(lntradura) werd goedgekeurd en werd ingestemd met de oprichting van die
opdrachthoudende vereniging.

Het schrijven van Haviland lntercommunale van 19 januari 2017 waarin wordt gevraagd dat
de gemeenteraad een kandidaat bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende
stem voor de nieuwe opdrachthoudende.yereniging zou voordragen. De
oprichtingsvergadering van lntradura zal immers aansluitend op de oprichting overgaan tot
de benoeming van de raad van bestuur.

De kandidaat bestuurder met raadgevende stem dient een raadslid te zijn dat verkozen is
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen. Op de oprichtingsvergadering zullen maximaal 5 bestuurders
met raadgevende stem benoemd worden. lndien meer dan 5 gemeenten een kandidaat
bestuurdér met raadgevende stem voordragen, zal de oprichtingsvergadering een rangorde

:.- -r:r,-t t^.--- L-¡ -^¡...^-*.,^^ l^ ^!^¡.,¿^^vaslsfgllgn zoals vouf¿lell lll itf tlKel lo väll lleI ullLwEll-, vdtl utt ÞtdLuttll.

De voordracht van Veerle Leroy voor sp.alGroen als kandidaat bestuurder.

De geheime stemming over de voordracht van Veerle Leroy als kandidaat bestuurder geeft
volgende uitslag: 17 ja-stemmen bij B onthoudingen.

Cemeentebestuur Beersel
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. Financ¡sr¡ng
De besllssing heefi geen financiële gevolgen.
VISUM FINANCIEEL BEHEERDER
Niet van toepassing

Beeluit:
De geheime stemming geeft volgende uitslag: 17 ja-stemmen; I onthoudingen;

Artikel f :

De gemeenteraad beslist mevrouw Veerle Leroy aan te duiden als kandidaat bestuurder
voor da opd rachthoudende veren igin g I ntradura.

Artikel2:
Deze beslissing wordt gecommuniceerd:

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De secretaris
(get.) Hilde Devisch

De burgem
(get.) Hugo

Voor eensluidend afschrift:
23 februarl 2017

De secretaris

Hilde Devisch

Cemeent€bestuur Beersel

O|¡l¡ ll¡embergsteenweg X04ö . 1652 Alsemberg . tel, 02 359 17 17 . fax 02 3 59 1.7 18 . info @bee rsel.be . wwubeersel,be

De

Aan: Hoe:
Aan het overlegorgaan via het secret¿riaat
van Haviland lntercommunale

Brief + uittreksel

Kandidaat bestuurder Uittreksel
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ûEMËENTÊ

m(Ð@
Bee rsel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENîERAAD

ZITTING VAN: 22 FEBRUARI2O{7

Aanwerigi Hugo Vandaele, burgemeester-voorzitter;
Eddy Deknopper, Gilbert Wouters, Jo Vander Meylen, Sonja Zelck-Bosmans, Hilde Ëcker,
Veerle Leroy en Sonia Van Wanseele, schepenen;
Jean Debrael, Michel Ruykens, Barbara Danis, Anne Mikolajczak-Saøå, Luc Vanluchene,
Patrick Brocka, Annie Casaer-De Reymaeker, Bruho Lerminiaux, Erik Mosselmans, Marc
Desmedt, Kristien Vanhaverbeke, Willem Vandenbussche, Ërwin Rosseel, Marina Teunisse,
Elsie De Greef, Yavin Kolinsky, Olaudia Urbina Padin en Renier Vanhaerents, raadsleden;
Hilde Devisch, secretaris;

Verontschuldip,Ci. Simonne Claessens en Ben Weyts, raadsleden;

AGENÞAPUNT NR.5

BETREFT lntradura.,å,înduidi¡Utr,.,l$andidaat bes¡t!¡urder en kandidaat bestuutder met
raadsev.gnde stem yqor de nieuwg ondrachthoudende vereliqing. Çoedke.t¡finq,

De raad,

Overwegingen van de gemeenteraad

. Wettelijke motivering:
Artikel 52 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen

. Feitelijke motivering:
Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2017 waarbij het definitieve voorstel van het
overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer
(lntradura)werd goedgekeurd en werd ingestemd met de oprichting van die
opdrachthoudende vereniging.

Het schrijven van Haviland lntercommunale van 19 januari 2017 waarin wordt gevraagd dat
de gemeenteraad een kandidaat bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende
stem voor de nieuwe opdrachthoudende vereniging zou voordragen. De
oprichtingsvergadering van lntradura zal immers aansluitend op de oprichting overgaan tot
de benoeming van de raad van bestuur,

De kandidaat bestuurder met raadgevende stem dient een raadslid te zijn Oat verkozen is
op eên lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen. Op de oprichtingsvergadering zullen maximaal 5 bestuurders
met raadgevende stem benoemd worden. lndien meer dan 5 gemeenten een kandidaat
bestuurder met raadgevende stem voordragen, zal de oprichtingsvergadering een rangorde
vaststellen zoâls voorzien in artikel 16 van het ontwerp van de statuten.

De voordracht van Veerle Leroy voor sp.alGroen als kandidaat bestuurder.

De geheime stemming over de voordracht van Veerle Leroy als kandidaat bestuurder geeft
volgende uitslag: 17 ja-stemmen bij I onthoudingen.

6emeentebestu ur Beersel
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. Financiering
De beslissing heefi geen financiéle gevolgen.
VISUM FINANCIEEL BEHEERDER
Niet van toepassing

Besluit:
õSñime stemming geeft volgende uitslag: 17 ja-stemmen; I onthoudíngen;

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist mevrouwVeerle Leroy aan te duiden als kandidaat bestuurder
voor de opdrachthoudende vêieniging lntradura.

Artikel2:
Deze beslissing wordt gecommuniceerd

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De secretaris
{get.) Hilde Devisch

De burgemeester-voorzitter
(get.) Hugo Vandaele

Voor eensluidend afschrifi:
23 februari 2017

De secretaris

Hilde Devisch

cemeent€bestuur Beersel

De

Aan Hoe:
Aan het overlegorgaan via het secretariaat
van Haviland lntercommunale

Brief + uittreksel

Kandidaat bestuurder Uittreksel
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Aanwc¿ig: Burgemeester
Schepenen:

Raadsleden

II.ITTREK$EI "UIT PE NqTULEN VAN,,,DE CFM.qENTEBAAD

P rovi n ciB* Ylaa m s-F r.a.þa nt
GEMEENTE 1 547 BEVER
zlTTlNc VAN: ?1 FËBRU,ARI l0JI HAVILAN D

T I f{ÀÅfi ?ill

INü [KÜM EN

Deneyer Luc, voorzitter
Willem Dirk
Krikilion Christian
Flamant Marleen
Debleser Michel
Verhofstadt Henk
Vanderkelen Marie-Elise
Godfroid Werner
Vandercapellen Ghislain
Vermassen $abine
Cattie Kristof
Sevenoo AnnGemeentesecretaris

BRtrpft:
HAVILAND : Beslissing over het definitieve voor¡tel van { I januari 2017 vanhet overlegorgaan houdendç intergemeentelifke samenwerking voor
afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging

De gemeenteraad,
Gelet op arl. 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreel;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg "DlS");
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 221æ12A18 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging, waarbij Christian Krikilion werd aangeduid om zitting te
hebben in dit overlegorgaan;
Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar,
ingaand op zijn installatievergadering om zijn studiaopdracht ie vervullen;
Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016
die overeenkomstig artikel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2Afi212A16 waarbij de gemeenteraad zich
akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voon¡vaarde dat wijzigingen aan het voorstel
worden aangebracht;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DfS, de beslissingen van de deelnemende
gemeenten zijn voorgelegd asn het overlegorgaan;
Overwegende dat geen enkele deelnemende gemaente heeft beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat het overlegorgaan op ll januari 2017 bii consensus heeft beslist overhel
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer en
dit voorstel aan de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het
voorstel te beslissen tegen 31 maa¡t, 2017 met het oog op de eventuele oprichting van
opdrachthoudende vereniging op 27 april2017;
Overwegende dat het definitieve voorstel beetaat uit de finale versie van de motiveringsnota,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;
Overwegende dat uit deze dooumenten blijkt dat in vergelijking mel het voorlopige voorstel
volgende aanpassingen zijn aangebracht:

Uittreksel G€m€entêrâad 21 rc2n017
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. l"{ðt vâ$tleggên vân max¡rna voor de $/erkingsbijdrâg€n van de deelnemende gemeenten
in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische aanpasslngen aan de
statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bostuur,

Overwegende dat, overeenkomstig artíkel 27 DlS, de deelnemende gemeenten het
definitiave vooretel enkol kunnen goed- of afkeuren.
Overwegende dat, overeenkomstig artikef 28 DlS, de gemeenten die het definitisve voorslel
van het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie rnaanden die volgen op de beslissing
tot goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen
oprichten;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instammen met de inhoud van de finale
documenten en het definitieve voorstel van hel overlegorgaan wenst goed te keuren;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een $åmenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende
gemeenien aan het samenwerkingsvorband van de uitvoering van de door hen genomôn
be*lissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht
ontzeggen zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren;
Overwegende dat de gemeentalijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht
overeenkomstig de stâtutân van het samenwerkingsverband;
Gelet op artikel 4 vân het ontwerp van stâtuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht
minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:r Preventie & Duurzaamheid;r Huis-aan-huisophaling van restafval;. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;r Huis-aan-huisophaling van PMÐ;r lnzameling van glas;
r Verwerking restafval;r Ven¡verking grofuuil;
r Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);¡ Samenaankoop afvalrecipiånten {zakken, glasbollen, containers, ...);
Ovarwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voor,stel, de
gemêênteraad kan instemmen met de beheercoverdracht voor de uitvoering van voormelde
opdrachten;
Overwegende dat het definitieve voorstel als bacis voor de uitwerking van het
samenwerkingseoncapt uitgaat van de overnemê van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland
lntercommunale, op een wijze die de continulteit niet aantast door toepassing van de
procedure voorzien in artikel 770 Wetboek van vennootschappen;
Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biadt om middels
bsheermverdrachl aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van
andere activiteiten op het vlak van afvalbeheer, voor eover die binnen het maatschappelijk
doel van de opdrachthoudende vereniging vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en met het
oog op de beoogdo continuiteit wenst over le gaan tot beheerçoverdracht voor die andere
activiteiten inzaka afvalbeheer wâårvoor de gemeente vandaag beroep doat op Haviland
I ntercommunale, namelijk;
r inzameling grofvuil op afroep. inzameling en vetwërking KGA
Gelet op art. 15 van hôl ontwerp van staluten vsn de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt beatuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht
van de deelnemers;
Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van
de opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van de opdraohthoudende vereniging;
Op voorstel van het college van burgemee$ter en schepenen;

UiltreksÞl Gêmeenterââd 21 ¡021201 7
Pagins 2 vsn 3



,., BESLUIT met óónparigheld
ìhfrs
" '','&!!gLLl\..Ðe gemeenteraad keurt het definitieve voorstelvsn heJ overlqorgaan tol oprlchtlng van een

opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer goed en stemt ln met de oprichtlng van die
opdrachthoudende vereniglng overeenkomstþ het samenwerkingsconoepl dat ln do
motlveringsnota, het bestuureplan, het ondemomingsptan en het ontwerp van statutEn van
11 januari 2017 is uiteangezet.

Artikel2:
Þe gemeenteraad besllst om, sarn€nhangend met haar deelnEmç ¡an de oprlchtlng van de
opdrachthoudende verenlging, behserçoverdracht te doçn voor dle opdrechten waarvoor
krschtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstene aen beheersoverdrachl moet
worden verricht, namelljk:. Preventie & Þuunaamheid;r Huis-åan-huisophaling van restafval;¡ HuiE-aan-huisophaling van papier en karton;r HuiE-aan-huisophaling van PMD;¡ lnzameling van glao;

r Verwerking restafval;. Verwarklng grofvuil;, Verwerking Fost Plus fracties {papier & karton, PMD, glas);r Samenaankoop afualrecipiånten (zakken, glarbollen, containers, ..,),

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om þovendien beheereoverdrachl te daen voor volgende
opdrachten:

¡inaamellng grofuuil op afroep
¡ inzameling en verwerklng KËA

Artikel4 :
Þe gemeenteread besliet om schepen Christian Krikilion voor te dragen als lcandldaat
þetuurder van dE opdrachthoudende vereniging.

afschrifi,
raad

SEVEHOO Ann
voorzilter

DENEYER Luc

Uttl¡ek¡el Gsnçe fitçtasd U ß2 m17
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Openbare zitting

Secretariaat:
Nr:

Voonøerp :
Haviland: oprichting
opdrachthoudende
vereniging lntradura

punt 4

UITTRËKSËL UIT HËT NOTULENBOEK VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 21 februari2017

Tegenwoordig : Karina Peeters,voorzítter
Willy Segers, burgemeester
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Bêrnädettë Van Coilliè, Diane Van Hove, Stijn
Quaghebeur, Karel De Ridder, Anneleen Van den Houte, schepenen
Lies Vereecke, OCMW-vooreitter-schepen
Jef Valkeniers, $tefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc Þe Meulemeester,
Michel Ðandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Goorges De Vliegher, Carine Walravens,
Luc Ðe Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Nathalie
Staquet, Jos Crabbe, Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens,
Jan Ërkelbout, Francis Tratsaert, Marc Willen, Cedric Dujardin, Lucille Briglia-Biesmans,
Ðavid De Frôyne, raadsleden
Marianne Vanden Houte, sðcrêtari$

ÞË GÊMËENTTRAAD,

De gemeenteraad, vergaderd in openbarê zitting;
6elet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 06,07,?001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(tlS) en latere wijzigingen;
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging Haviland om diverse redenen haar
afvalactiviteiten wenst onder te brengen in een opdrachthoudende vereníging;
Gelet op het besluit van de gemeenterðâd van 23"02.2016 tot deelname aan het
overlegorgaan voor de oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke
samenwerking voor afValbeheer waarbij schepen Karel de Ridder werd aangeduid als
afgevaardigde van de gemeente in dit overlegorgãan en schepen Elke Zelderloo als
plaatsvervanger;
Overwegende dat het overlegorgaan beschikt over een periode van maximaal één
jaar, ingaand op de datum van zijn installatievergadering, om zijn studieopdracht te
vervullen;
Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van ecn
opdrachthoudende vereniging voor afoalbeheer, zoals uiteengezet in de
informatiebundelvan 17.10,2016 die overeenkomstig artikel 26 ter beschikking van
de deelnemende gemeenten werd gesteld;
6elet op hetvoorstel van het college van burgemeester en schepenen van
24.7O.2AL6 om een aantal wijzigingen aan het voorstel aan te brengen;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DlS, de voorstellen tot wijzigingen van
de deelnemende gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;
Overwegende dat geen enkele gËmeente heeft beslist om af te zien van deelneming
aan de opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat het overlegorgaan op 11.01.2017 bij consensus heeft beslist over
het definitieve voorsteltôt oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer;
Overwegende dat dit voorstel op 19,01,2017 aan de deelnemende gemeenten werd
overgemaakt met het verzoek om over het voorstelte beslissen tegen 31.03,201.7
met het oog op de eventuefe oprichting van de opdrachthoudende vereniging op
27.04.2077;
Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van de
slatuten;

þ{ÅVILÅþJ *
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Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige
voorstel volgende åânpassingen zijn aä ngebråcht:
¡ l-let vastleggen van mãxima voor de werkingsbijdrâgen van de deelnemende
gemeenten ín artikel 14 van het ontwerp van statuten, naäst enkele technische
aanpassingen aan de statuten op vereoek van het Agentschap Binnenlands Sestuur;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 ÞlS, de deelnemende gemeenten het
definitieve voorstel enkel kunnen goed- ofafkeuren;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel2S DlS, de gemeenten die het definitieve
voorstel van het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen
op de beslissing tot goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zdn, de
opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;
Overwegende dat de gemeenteråãd kan instemmen met de inhoud vsn de finale
documenten en het definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is
met beheersopdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de
deelnemende gemeênten aan het samenwerkingsverband van de uitvoeringvan de
door hen genomen beslissingen in het kader van ziJn doelstellingen, in die zin dat de
gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of met derden derelfde opdracht ult
te voeren;
Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersopdracht
overeenkomslig de stâtuten van het samenwerkingsverband;
Gelet op artikel 4 van het ontwerp van de statuten dat bepaalt dat de
beheersoverdracht minstens uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:
¡ Preventie & Duurzaamheid;
o Huis-aan-huisophalingvanrestafual;
r Huis-aan-huisophaling van papier en karton,
r Huis-aan-huisophaling van PMD;
r lnz¡meling van glas;
r Verwerking van restafual;
r Verwerking van grofuuil;
r Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
r Samenaânkoop afualreeipiönten {zakken, glasbollen, containers,..,);
Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, de
gemeenteraäd kan instemmen met de beheersopdracht voor de uitvoering van
voorme lde opdrachten;
Overwegende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
s¡menwerkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrijfstak afvalbeleid van
llaviland lntercommunale dsor de opdrachthoudende vereniging, op een wijze die de
continuiteit niet aantast door toepassing van de procedure vooreien in artikel 770
Wetboek van vennootschaPPen;
Gelet op de mogelijkheid die artikel4 van de ontwerpstatuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoeringtoe te
vertrouwen van andere activiteiten op het vlak van afualbeheer, voor zover die
binnen het maatschappelijk doelvan de opdrachthoudende vereniging vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad van die mogeliJkheid wenst gebruik te maken en
met hnt oog op de continuiteit wenst over te gãan tot beheersoverdracht voor die
activiteitên inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doen op
Haviland lntercommunale, namelijk;
r lnzameling en verwerking KGA;
Gelêt op art. 15 van het ûntwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging,
volgens hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, be noemd
op voordracht van de deelnemers;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van
30,01.2017 en 06.02.2017 om schepen Karel De Ridder voor te drage n als kandidaat-
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging;



Gelet op de geheime stemming wâarloe werd overgegaãn voor artikel 4
S!SLU|T: met 25 ia-stemmen ( Karina Peeters, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Þiane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Karel De
Ridder, Anneleen Van den Houte, Lies Vereegke, Jef Valkeniers, Stefaan platteau, Jañ
Margot, Marc De Meulemeester, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Georges De Vliegher,
Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Jan Ërkelbout, Francis
Tratsâert, Marc Wíflen, Cedric Dujardin, David De Freyne ) , tegen 1 neen-stem { Linda
Janssens } biJ 9 onthuudingen {Guy Pardon, Michel Dandoy, Carine Wafravens, Luc De
Backer, Michel Valkeniers, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Jos Crabbe, Lucille
Briglia-Biesmans )worden artike I 1, 2 en 3 goedgekeurd.
AßTl,lGL 1; De raad keurt het definitieve voorstelvan het overlegorgaan tot
oprichting vðn een opdrachthoudende vereni6ing voor afvalbeheer goed, en stemt ¡n
met de oprichting van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het
samenwerkingsconcept dat in de motiveringsnota, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 11.01.2017 is uiteengeaet,
ARTIKçl. ?,: Oe raad beslist om, samenhangend met haar deelname a¿n de oprichting
van de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die
opdrachten wåãrvoor krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens
een beheersoverdracht moet worden verrlcht, namelijk:. Preventle & Þuurzaamheid;¡ Huis-aan-huisophaling van restafual;. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;¡ Huis-aan-huisophaling van PMD;r lnzameling van glas;r Verwerking van restafual;
' Verwerking van grofvuil;r Verwerking Fost Plus fractie (papier & kartcn, PMD, glas);. Samenaankoopafvalrecipiënten(zakken,glasbolfen,containers,,.,),
ARTIKÊL î.: De raad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdracht:. lnzameling en verwerking KGA.
4lI|ÍEt 4.- Met 24.1a-stemmen, tegen 3 neen-stemmen, biJ 8 onthor¡d¡ngen beslist de
raad om schepen Karel De Ridder voor te dragen als kandídaat-bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging.

Namens de raad:

Marianne Houte Karina
voorzítter
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DROCËNBOS

Tegenwoordig;
Baudouln De Wulf Voorzltter;
Alexis Calmeyn Burgemeester;
Myriam Claessens, Marc Vettori, Steve Roobaert en Nahyd Schepenen;
Meskinl
José Lefever, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean-Paul Grenler, Raadsleden;
Sophie Dedleu, Marianne Dedecker, Sonia Ericx, Þamien
Quisquater, Joseph Billens en Jean-Luc Mazy
Sonja Þedoncker Secretaris;

Afwezig:
Sabrina Pauwels Raadslld

Onderwerp : llaviland - lntergemeentellJke sãmënwêrking voor afvalbeheer
mlddels een opdrachthoudende verenlglng,

De raad:

Xuridische grond
Art. 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de lntergemeentelijke
samenwerking.

Art, 35 en 42 van het Gemeentedecreet

Gelet op het decreet van 6 Juli 2001 houdende de intergemeenteliJke samenwerking
(hierna kortweg "DIS");

Felten Ên contêxt
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2016 tot deelname aan het
overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereni g ing ;

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maxlmaal één jaar,
ingaand op ziJn installatlevergadering om ziJn studleopdracht te vervullen;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprlchting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatlebundel van 17 oktober
2016 die overeenkomstlg artlkel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten
werd gesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2016 waarbij de gemeenteraad
zich akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzlgingen aan het
voorstel worden aangebracht;

Overwegende dat, overeenkomstig artlkel 27 ÞIS, de besllssingen van de deelnemende
gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;

år
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Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente heefr besllst om af te zien van
deelnemlng aan de opdrachthoudende vereniglng;

Overwegende dat het overlegorgaan op 11 januarl ?017 bU consensus heeft besllst over
het deflnitleve voorstel tot oprlchting vån een opdrachthoudende verenlglng voor
afualbeheer en dit voorstel aan de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het
verzoek om over het voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de
eventuele oprlchtlng van opdrachthoudende vereniging op 27 april 2Ot7i

Overwegende dät het definitieve voorstel bestaat ult de finale versie van de
motlveringsnota, het bestuursplan, het ondernemlngsplan en het ontwerp van statuteni

Overwegende dat ult deze documenten blijkt dat ln vergellJklng met het voorloplge
voorstel volgende aanpassingen ziJn aangebracht:. Het vastleggen van maxlma voor de werkingsbijdrêgen van de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, ¡aâst enkele technische
aanpassingen aan de statuten op verzoek van het Agentschap Blnnenlands Bestuur.

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de deelnemende gemeenten het
definitieve voorstel enkel kunnen goed- of afkeuren.

Overwegende dat, overeenkornstig artikel 28 DIS, de gemeenten die het deflnltleve
voorstel van het overlegorgaan goedkeuren, ulterliJk binnen drle maanden dle volgen op
de beslissing tot goedkeuring, zonder daartoe verpllcht te z$n, de opdrachthoudende
vereniging kunnen oprichten;

Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de flnale
documenten en het definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een särnenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende
gemeenten aan het sarnenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen
besllssingen in het kader van ziJn doelstelllngen, ln die zin dat de gemêÊnt€n zlch het
recht ontzeggen zelfstandig of met derden dezelfde opdracht ult te voeren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers besllssen over de beheersoverdracht
overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband;

Gelet op årtlkel 4 van het ontwerp vân statuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht
minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:r Preventie & Þuurzaamheld;. Huls-aan-huisophaling van restafval;. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;r Huis-aan-huisophaling van PMD;r Ineameling van glas;. Verwerking restafval;¡ Verwerking grofvuil;¡ Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMÞ, glas);r Samenaankoopafvalreciplënten(zakken,glasbollen,contå¡ners,...);

Overwegende dat, in samenhang met de goedkeurlng van het definitieve voorstel, de
gemeenteraad kan ¡nstemmen met de beheersoverdracht voor de ultvoering van
voormelde opdrachten;
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Overuregende dat het definitieve voorstel als basls voor de ultwerklng van het
samenwerkingsconcept uitgaat van de ovêrname van de bedriJfstak afvalbeleld van
llaviland Intercommunale, op een wiJze dle de contlnultelt niet aantast door toepassing
van de procedure voor¿len in artlkel 770 Wetboek van vennootschappen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende verenigfng de uitvoerlng toe te vertrouwen
van andere activiteiten op het vlak van afualbeheer, voor eover dle binnen het
måatschappellJk doel van de opdrachthoudende verenlglng vallen;

Overwegende dat de gemeenteraad van dle mogeliJkheid wenst gebruik te maken en met
het oog op de beoogde continuiteit wenst ûver te gaãn tot beheersoverdracht voor die
andere activÌteiten inzake afvalbeheer wðarvoor de gemeente vandaag beroep doet op
Hoviland Intercommunale, namelijk:r in¿ämellng grofvuil op afroep¡ huls-aan-huis ophallng GFT. verwerklng GFT¡ inzameling en verwerking KGA¡ inzamellng vla het Regionaal Overslag Ëtation van diverse afvalfracties

Gelet op årt. 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende verenlging,
volgens hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op
voordracht van de deelnemers;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voÕr de benoemlng als bestuurder
van de opdrachthoudende verenlglng;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder
met raadgevende stêm vãn de opdrachthoudende vereniglng;

Op voorstel van het college van burgemeÊster en schepenen

Advlezen
Het positief advies van de financleel beheerder aangezien de nieuwe opdrachthoudende
vereniglng voor afualbeheer slechts met een minlmaal vast kapitaal opgericht wordt en
aldus de financiële positle van de deelnemende gemeentèn nlet verzwakt,

FlnanclËle gevolgen
Bij de oprichting van de opdrachthoudende vereniging zullen de deelnemende gemeenten
slechts een beperkte flnanciële ínbreng doen in het vast kapltaal,
Voor de gemeente Drogenbos komt deze kapltaalsinbreng, navenant het aantal lnwoners,
neer op €708.
Dit bedrag van €708 zal worden voorzien in het budget 2017 onder de volgende
reg istratiesleutel 66402000/0300 en âctie L4ß / AA4 / O0 1/00 1/00 1,
Þaarnaast wordt er gewerkt met een systeem van obligatles waarb[ de uitglfte van de
obllgatles geldt als betaling van de koopprijs aan Havlland Intercommunale.
Deze werkwiJze laat toe om de nleuwe opdrachthoudende vereniglng voor afvalbeheer
slechts met een minimaal vast kapitaal op te richten en dus de financiële positle van de
deelnemende gemeenten niet te ver¿wakken,
Voor de uitgebreide financlêle gevolgen verwiJzen we näãr het ondernemingsplan als
bijlage van dlt gemeentêrâadsþeslult.

Visum
Niet vän toepasslng
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Besluit
1ä stemmen voor: Baudouin De Wulf, Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Marc Vettori,
Steve Roobaert, Nâhyd Mesklnl, José Lefever, Sophie Dedieu, Sonia Erlcx, Þamien
Quisquater,loseph Billens en )ean-Luc Mazy
4 onthoudlngen: Phillppe Queroles, Grégory 8oen, Jean-Paul Grenier en Marianne
Dedecker

Artikell: Þe gemeenteraad keurt het deflnitleve voorstel van het overlegorgaan tot
oprichtlng van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed en stemt in met
de oprichting van dle opdrachthoudende verenlging overeenkomstig het
samenwerkingsconcept dat in de motiveringsnota, het bestuursplan, het
ondernemlngsplan en het ontwerp van statuten van 11 Januari 2017 ls ulteengezet.

Artikel2: Þe gemeenteraad beslist orn, $amenhangend met haar deglname aan de
oprlchting van de opdrachthoudende vereniglng, beheersoverdracht te doen voor die
opdrachten waarvoor krachtens a*ikel 4 van het ontwerp van de stðtutèn mlnstêns een
beheersoverdracht moet rr¡orden verrlcht, namelljk lr Preventie & Þuuzaamheld;r Huls-aan-hulsophaling van restafval;r Huis-aan-hulsophallng van papler en karton;* Huis-aan-huisophaling van PMD;r Inzameling van glas;
' Verwerklng restäfval;r Verwerking grofvull;r Verwerklng Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);¡ Samenaankoopafvalrecipiënten (zakken, glasbollen,contalnerc,..,),

Artikel3rDe gêmeenteraad beslist om bovendlen beheersoverdracht te doên voor
volqende opdrachten:r lnzameling grofvuil op afroep¡ huis-aan-huis ophaling GFTr v€rwerklng GFTr inzðrneling en verwerking KGA. inzðmeling via het Reglonaal Overslag Statlon van diverse afualfractles
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Artlkel4: De gemeenteraad besllst om m[nheer Steve Roobaert voor te dragen als
kandldaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniglng.
Namens de gemeenteraad

SonJa Dedoncker
Secretarls

Baudouin De Wulf
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Calmeyn
Burgemeester
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UITTRAKSEL UIT DE BERAADSLAGING
Provincie : Zitting van : 28 februari 2017
VLAÀMS.BR"{BA}.¡T

AANTWEZIG: M. Doomst
S. De Boeck, G. De V/ilde, L Jacobs, H,

Gemeente:

GOOIK

i) &4 Ë'N
S. Viaene, L. De Doncker, M. Vau Huychem,*N=Ðellernanq Billeus, C.
VankeËschaever, L{{rile'lieq K. Hemelinckx, M. Von Damme, S. Dehandschutter,
rW. St¡uelens,-L, Þedobbeleer,I. Pieneux en R. Dhondt Loden,
EN E. Van Snick Secretaris,i.o,

GEMEENTERAAD
Punt 5,- Beslisoing over het definitieve voorstel van ll januarí 2017 van het ovorlegorgaan
houdende intergemeentel{kc s¡menwerklng voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniglng (Intradurn) * voordracht van oen knndida¡þbestuurder en €en
kendlda¡þbestuurder met raadgevende stem
Gelet op artikels 26 ø 27 van het Dccreet van 6 juli 2001 houdende de intorgemeentelijke
sarnenwerking;

Gêlct op artikels 35 en 42v2r het Gemeentedecreet;

Celet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hienra
kortweg "DIS");

Gelet op het gemeente¡aadsbesluit van 23 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende
vereniging, waarbij schepen Simon De Boeck werd aangeduid om zitting te hebben in rJit

overlegorgaan;

Overwegende dat het ovedegorgaan over e€n periode bcschikt van maximaal éénjaar, ingaand op
zijn insøllatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdraohthoudende vereniging
voor atValbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebutdel van l7 oktober 2016 die
overeenkomstig artikel 26 ter beschikking vân de deelnemende gemeenten werd gesteld;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 novembçr 2016 waarbij de gemeenteraad zich akkoord
heeft vsrklaard met dit voorslel zonder voorlaarde dat wijzigingen aan het voorstel worden
aangebracht;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de beslissingen van de deelnemende gemeenten

zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;

Overwegende dat geen e,!:ksle deolnemende gems€nte heeft beslist af te zicn van deelneming aan

de opdrachthoudende vereniging;

Ovenregende dat het overlegorgaan op 11 januatt 2017 bij consensus heeft beslist over het

definiticve voorstel tot oprichting vsn es¿ opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer en dit
voorstel aan de deelnemsride gemeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het voorstel te
beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van opdrachthoudende
vereniging op 27 apnl 2017 ;

Overwegende dat het definitieve voorstsl bestaat uít de finale versiE van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondememingsplan en høt ontwerp van statuten;

Overwegende dat uit deze dosumenten blijkt dat in vergel{jking met het voorlopige voorstel
volgende aanpassingen zijn aangebracht:

- $ i{AÁfr 20f



. Het vâstleggen van mfl(ima voor d6 werkingsbijdrag€n van de doelnemende gemeenten in
artikel 14 van het ontwel? vån stâtuten, naast enkele technische aanpassingen aan de
ståtute,n op vereoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de deelnemende gemeenten het definitieve
voorstel enkel kunnen goed- ofafkeuren;

Ovenregende dat, overeenkomstig artikel 28 DIS, de gemeenten die het defin{tieve voorstel van
het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn,de opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;

Ovenregende dat de gemeenteraad kan instemrnen met de inhoud van de finale dosumenten en hst
definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;

Ovei'wegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verstaan het toeverrouwen door de deelnemende gcmeerìten
aan het samenwerkingsverband van de uifvoering van de door har genomen beslissingen in het
kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of
met derden dezelfde opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht minstens de
uitvoering van volgende opdrachten moet ômvatten:

Preventie & Duurzaamheid

Huis-aan-huisophaling vau restafval

Huis-aan-huisophaling van papier en karton

Huis-aan-huisophaling van PMD

Inzameling van glas

Verwerkiug restafval

Verwerking grofvuil

Venrerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)

Samenaankoop afualrecipiðhten (zakken, glasboller¡ containers,...)

Ovenvegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het defmitieve voorstel, de gemeente.raad
kan instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde opdrachten;

Overwegende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
samnwerkingsconcept uitgaat van de ovenume van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland
Intercomrm¡nale, op een wijze die de continuiteif niet aantast door toepassing van de procedure
voorzien ín arlikel 770 liVetboek vån vennootschappen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de statuten biedt om middels bchecrsoverdracht aan de
opdrachthoudende verøriging de uitvoering toc te vortrou,tren van andere activiteiten op het vlak
van afualbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van de opdrachthoudende
verenigíng vallen;

Over,wegende dat de gemee,nteraad van die mogelijlûeid gebruik wenst gebruik te maken en met
het oog op de beoogde continulteit wenst over tc gaan tot beheersoverdracht voor die andere
activiteiten inzake afualbeheer waarvoôr de gemeente vandaag beroep doet op Haviland
Intercommunale, namelijk:

a

a

a

a

I

I
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a

a



ïnzameling grofvuil op afroep

Huis-aan-huis ophaling GFT

Verwerking GFT

Inzameling en verwerking KGA

Inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afralfracties

Transport en verwerking fractíer recyclagepark

Gelet op artikel 15 van het ontworp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hefwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bcstuuf,, benoemd op voordracht van de

deelnemers;

Gelet op het voorstcl van de CD&V-fractie om de heer Simon De Boeck voor te dragen voor de
beiroeming als bestuurder van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op het voorstel van de N-VA-fractie om de hesr K¡istoff Hcrnelinckx voor te dragen voor de
benoeming als bestuurder met raadgevendç stem van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op het resultaat van de geheime stemmíng, waaruif blijkt dat de heer Simon De Boeck de
meerderheid van de geldíg uitgeb¡achte stemmen heeft bekomen, namelijk:
- l7 stemmen voor
- I stemtegen
- I ongeldig
- 0 onthouding

Oelet op het resultaat van de geheime stemming, waaruit blijkt dat de heer Kristoff Hemelinckx de
meerderheid van de geldig uitgebrachte sternmen hee& bekomen, namelijk:
- 12 stemmen voor
- 5 stem tegen
- 1 ongeldig
- 1 onthouding

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Bgsluit:

Artikel l_,,De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van
een opdrachthoudencle vereniging voor afvalbeheer goed en stemf in met de oprichting van die
opdraohthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkingsçoncept dat in de

motiveringsntoan het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 11

januari 2017 is uiteengezet.

Artikel2,- De gemeenteraad beslist or¡ samenhangend rnet haar deelname aan de opricbting van
de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten waarvoor
k¡ashteris artikel 4 van het onfw€rp van de statuten minstens een behecrsoverdracht moet worden
verricht, namelijk;

r Preventie & Duurzaamheid

r Huis-aan-huisophalingvan restafval

r Huis-aan-huis-ophalingvan papier en karton

t

a

a

a

I

a

Huis-aan-huisophaling van PMD



¡ lnzameling van glas

¡ Verwerking restafrral

o Verwerking grofuuil

r Verwelking Fost Plus ûacties fuapier & karton, PMD, glas)

r Samenaankoop afvalrecipiëntçn (zakken, glasbollen, containers,..,)

Artikel 3-¿ De gemeenteraad beslist om bovendiên beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:

r Inzameling grofwil op afroep

e Huis-aan-huis ophaling GFT

r Verwerking GFT

r lnza¡neling en venwerking KGA

r Inzamoling via het Regíonaal Overslag Station van diverse afvalfraeties

¡ Transport en verwerking fracties recyclagepark

Artikel 4-- De gemeenteraad beslist om dhr. Simon De Boeck voor te dragen als kandidaat-
van de opdrachthoudende vereniging.

De gemeenteraad beslist om dhr. Kristoff Hemelinokx voor te dragen als kandidaat-
metraadgevendÊ $tsm van de opdrachthoudende vereniging.

Aldus te Gooik ter zitting van heden en hebben de Vûorzitter en de Seøetaris getekend,

VOOR GËLIJKVORMIG AFSCTTRIFT
cooik, *$ffÅÅü; l*T?

De

E. Van Snick

t.ô. Þe

1¡ltt



UITTREKSBL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DA GEVIEENTER.4.AD
Provincie:
VLAAMS.BRABANT

Cemeente:

GOOIK

Ztttingvan : 28 maart 2017

AAÌ.üVEãIC:M, Doomsfgt-8"*k, o, p*wir¿r,++*"u*ru, Anrhoons enJ. Depesre, JiääJi$" Viaene, L. Þe Þoncker, Bällemans, C, Dermez, G. Billens, C.
J1$ercschaevsr, L. Krikjrion,K. Hemeriucrcx, tø. vunD"n*;, s.óehanosctrutter,W. Struelens,-L, Dcdobbeleer, I. pieu*ux en R" DhondrËNB, van s;i-k ----- -'nunqr Leden,

Secretaris,i.o.

Punt 9" Aanvraag tot herstemming van de voordracht vân een knndidnat-bestuurder met raadgevende$tem vån de opdrachthoudende vereniglng voor afvalbeheer

Gelel ap da oproep ontva.ngen op 22 þbruari 2al7 rø het voardrøgen vün een *andidaar pßrrwegs de open
ÏÍi;t;:#l;,vaor kandidetat'beituurder mer riidge',,ende sÍem ¡i i, iiìr^*tt iiü,,¿" wrrïîcîir"iíi

Gelet op miin bandidatuurstelling dd. 22 februari 20'-7 die blgkbaar amwi$e van een admínÌsttatietevergissing nlet tër stemn ing werd gebracht;'

overwegende dat het rogrsch ìs om de stenming opnteuw te raten praørsvinden;

Beslutt:

'4rtÍ!cel .l:Te $lsÐnrer voor de kandidatuurstellìngtn van Nicþ gcllemans en Krístoff Hemelin¿a alsknndtdøarbestuurder met ra.adgevende st*nt ø ii ifidrn"ntno,"iui¿lilriniiïns voar afvatbeheer,
'útttlxi 2B4fhnnhelìJk twn de ste*tming hct genteenteraadsbesluit dd. zsþíruari zy7 mogelijkr aan tepassen,

Gelet op het gemecnteraadsbe"sluit dd, 28 februari 2017 waarbij de gemeenteraad het defînitieve voorstel van
lT:::^"n"{"igôan.tyt.oprichting vün Êcn 

"pJruolturouaunde 
voreniging voor afiialbeheer goedkeurr enrnstçmt met de oprichting van dit opútchthoudcndc vereniging, oo"ruãnlio*rtie t rt.ur;;urïJ"erìä*p,dat in dc rnotiveringsnota, het bestuur*plnn, he.t ondarnerningspian on het ontwerp van statuten van I I januari2017 is uiteengezet;

Gelet dat de heer simon De Boeck werd voorgedragen als kandidaat-bestuu¡der en de heer KristoffHemelincl¡x als kandidaat-bestuurder met.uaag"rrrñae stãm van de opdraohthou¿en¿e vereniging;
Celet het resultaat van de geheime stemming, waaruif blijkt dêt de hpçr K¡jstoff I{ernelinckx de

14
van tle geldig uitgebrachte stsmmen heefl bekomen, namelijk:
vo0f

met
De gcmeenteraad beslist om de heer Kristoff Hemelinckx voor te dragen als kandidaat-bestuurderstem van de opdrachthoudende voreniging voor afualbehcerAfschrift van onderhavig besluit over te maken aan d6 Intercortmunale Haviland.Aldus te Gooik ter zitting van herJen en hebben de Voorzitte¡ en de Seçretaris getekcnd.

VOOR
Gooik,

De Dc

M.
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uJx
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E. Van Snick
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Besluit Oprichten van een opdrachthoudende vereniglng voor afvalbeheer "Intradura" -
Beslissing lnzake het deflnltleve voorstel van het overlegorgäân en aanduiding van een
kandldaat-bestuurder

Geachte

Wij zenden u biJgaand in tweevoud het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2017 betreffende de
opríchting varì een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer "Intradura" - Beslissing inzake het
definitieve voorstel van het overlegorgaan en aanduiding van een kandidaat-bestuurder,

Met vriendelijke groeten

In opdracht:

Hans Habils
Gemeentesecretaris

Jannik Grooten
Voorzitter van de gemeenteraad



Gemeente Grimbergen
Provlncle Vlaams-Brabant
NIS-nr.: ?3025

Besluit van de gemêenterôad van 23 maart 2017
(2e zaak)
Oprlchten van een opdrachthoudands vereniglng voor afvalbeheer "Iïtradurð" -
Besllsslng lnzake ¡ei ¿et¡n¡t¡êv6 voorstêl van het overlegorgãån ên aanduldlng van een
kandldaat-begtuurder
Aanweúg:
lannik Grooten, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Fatrlck Vertongen, Paul Hermans, Eddie Boelens, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
Klrsten Hoefs, Trui Olbrechts, schepenen;

Marc Van Godtsenhoven, Jeän Dewit, B¡Ê Laeremans, Louis De Smedt, Willlam Þe Boeck, Marc
Hamelrljckx, Alena Van den Bussche, Jos Smets, KadiJne Ven Bree, YveS Verberck, Luk
nåetet¡ior¡i, Anne Þemån, lean-Paul Windelen, Gedant Van Berlaer, Christiãn Ðonneux, lelle Þe
Wilde, Vera üan ¡mpe, Eric Nagels, Philip Roosen, Ëlke Wouters, $4tdelle*Õñ€slns, 6ert Leenders,
Philippe Decrock, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

DE GÊMEENTERAAD;
Gelet op het decreet Gemeentedecreet van 15 Jull 2005, en latere wlj¿lglngen, artikel 42 in het
bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 Juli 2001, en latere wljzigingen, houdende de intergemeenteliJke
samenwerking;
Gelet op de omzendbrlef BA 2AO2/OI betreffende de toepasslng van het dereet van 6 Juli 2001
houdende de lntergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen ¡s åangesloten biJ de dienstverlenende verenlging
Havilanð igsv voor wtt betreft de bevordering van de sociale, economische en ecologische
cntwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde;

Gelel op de samenwerklngsovereenkomst d.d. 25 augustus 2005 tussen het gemeentebestuur
òrimbergen en de intercoinmunale Haviland betreffende de verwerklng van restafual en grof vuil;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst d.d.27 februari 2Û14 tussen het gemeentebestuur
Grimbergen en de tntercoinmunale Havlland betreffende de inzamellng van hulshoudeliJk restafval,
grof vuil en snoeihout;
Gelet op de lopende onderhandellngen met de lntercommunale Haviland betreffende het
uitbesteden van de uitbating van belde recyclageparken in Grimbergen;

Gelet op het schrijven van 19 januari ?016 waarmee Haviland Intercommunale igsv meldt dat het
wenselùk zou eijn om de atualãctiviteiten statutair en structureel te scheiden van de overige
dienslverlening en strðekontwlkkellng, en deze te laten ultvoeren door een nieuw op te richten
opdrachthoudende verenf gl ng ;

Gelet op de artlkelen 25 tot en met ?7 van het decreet houdende de lntergemeentelijke
samenwerking betreffende de voorbereiding van de oprichting van een dienstverlenende of
opd rachthoudende vereniging ;

Overwegende dat de oprichting van een nleuwe opdrachthoudende vereniging wordt voorbereid
door eeñ overlegorgaair Aat Ue samenwerkingsmogelljkheden en voorwaarden bestudeert; dat de
oprichting van dit dverlegorgaan gebeurt door de gerneenteraden van de Eemeenten die de
ob*ct,tinõ van een opOrachtfroudende vereniglng overwegen en dat tezelfdertiJd een lid van het
cà¡ege vãn burgemeester en schepenen moet worden åangewez,ên dat zitting zal hebben in het
overlegorgaan;
Overwegende dat - indien het resultaal van de studleopdracht positief is ten opzlchte van de
mogelijlie oprlchting van een opdrachthoudende vereniging - het overlegorgäan aan de
deeinemende gemeenten een bundel ter beschikking stelt waarin de volgende documenten
opgenomen zfn:I een grondige motiveringsnota;



I een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wlJze van dlenstverlening en met een beschriJving van de bestuurlijke organisatie
van de opdrachthoudende verenig lng ;. een ondernemingsplan voor een perlode vän ¿es Jaar, met een omschrijvíng van de
bedriJfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelljkheden op de uitvoering;r êen ontwerp van statuten;

Overwegende dat deze documenten de basls vormen van de uitwerklng van het
sa me nwerki n gscofi cept;
Overwegende dat het overlegorgaån over een periode van maxlmaal één jaar beschikt, inEaand op
de installatievergadering, om zijn studieopdracht te vervullen;
Overwegende dat opdrachthoudende verenlgingen niet kunnen worden opgericht in de loop van het
jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd;
Overwegende dat de gemeenten niet gebonden zijn door hun deelneming in het overlegorgaan; dat
de deelnemende gemeenten zlch nadien dienen uit te spreken over de documenten die hun zullen
worden voorgelegd, namelljk ofwel wordt beslist af te zlen van deelneming aan de eventuele
oprichtlng van de opdrachthoudende verenlgfng, ofwel wordt akkoord gegaðn met het voorstel, al
of niet op voorwðarde dat wiJzlglngen âan dåt voorstel worden aangebr¡cht;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februarl ?016 beffëffende de oprlchting vån
een overlegorgaðn en de deelname hieraan om de samenwerkingsrnogeliJkheden en -voorwåðrden
te bestuderen voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende verenlglng;
Gelet op de installatlevergadering van het overlegorgaan op 20 april 2016 en de latere
besprekingen op basis vån ontwerpdocumenten, die werden verfijnd als gevolg van die
besprekingen;
Gelet op het schrijven van 18 oktober 2016 waarmee Haviland Intercommunale lgsv het voorstel
bezorgde van het overlegorgaan van 17 oktober 2016 houdende lntergemeentelijke samenwerking
voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het positieve resultaat van de studieopdracht van het overlegorgaân ên het voorstel van
het overlegorgaan van 17 oktober 2016, ulteengezet lñ een bundel bestaande ult een
motiveringsnotä, een bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp van statuten, dat ter
beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld overeenkomstig artikel 26 van het
decreet houdende de intergemeenteliJke samenwerking;
Overwegende dat hierult bleek dai de opdrachthoudende vereniging de beste beheersvorm ¡s voor
de op te richten intergemeentelljke samenwerking;
Gelet op de besllssing van de gemeenteraad van 24 november 2A16 houdende oprlchting van een
opdrachthoudend intergemeentelljk samenwerklngsverband voor afvalbeheer - kennisneming en
beoordeling van het dossier voorbereid door het overlegorgaan;
Overwegende dat hiermee werd akkoord gegaan met het voorstel van het overlegorgaan van 17
oktober ?016 tot oprichting van een opdråchthoudende vereniging voor afi¡albeheer, zoãls
uiteengezet ln de motlver¡ngsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan, en het ontwerp van
statuten;
Gelet op het elektronisch schrfjven aan Haviland Intercommunale igsv van 14 december 2016
waarmee de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2016 werd voorgelegd aan het
overlegorgaan;
Overwegende dat, overeenkomstig artlkel 27 van het decreet intergemeentelijke samenwerking, de
beslissingen van de deelnemende gçmeenten aan het overlegorgaan werden voorgelegd;
Overwegende dat het overlegorgaan op 11 januðri 2û17 is samengekomen orn te beraadslagen
over de opmerkingen die door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op het eerste
voorstel werden geformuleerd ;
Overwegende dat geen enkele deelnemende gerneente heeft besllst om af te zlen van deelneming
aan de opdrachthoudende verenlglng;
Overwegende dat, naast enkele kleine aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel, die geen
lnhoudelijke weerslag hebben, op verzoek van het Agentschap voor Blnnenlands Bestuur in artikel
14 van de statuten ("vergoedlng van werklngskosten") de maximumbijdragen werden toegevoegd;



Overwegende dat het overlegorgaan het definltief samenwerklngsvoorstel, bestaande uit de
motiveringsnota, het bestuuisplãnr hêt ondernemlngsplan en het ontwerp van stðtuten, op 11

Januarl 2017 blj coRseflsus heefl goedgekeurd;

Getet op het schrfven van 19 Jãnuârl ?017 waarmee Haviland Interqommunale lgsv het definitieve
voorstel van het o:verlegorgaañ houdende oprlchting van Intradura, opdrachthoudende verenlglng'
bezorgt, bestàande uit ãen motiverlngsnota, een bestuursplan, een ondernemingsplan en een
ontwerp van statuten;
Overwegende dat de gemeenteraad eich dient ult te spreken over dit deflnitieve voorstel van het
ovedegõrgaan; dat dã gemeenteraad dit voorstel enkel kan goedkeuren of afkeuren;

Overwegende dat artlkel 28 van het decreet interg*meentelijke samenwerking bepaalt dat
gemeenien die hun instemmlng hebben betuigd met het deflnltleve voorstel van het
õvertegorgaan, zonder daartodverplicht te ziJn, uiterlijk binnen drie maanden dle volgen op de
laatstjbúl¡ssing tot goedkeuring, een opdrachthoudendê verenlging kunnen oprlchten;

Overwegende dat het definltieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
samenvferkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrlJfstak afvalbeleid van Haviland
intercômmunãte þsv, op eãn wlJze die de continuiteit niet aantast door toepasslng van de
prccedure voorzien in artikel 770 Wetboek van vennootschappen;

Overwegende dat de opdrschthoudende vereniging Intradura tOt doel zal hebben de preventie en
het behãren van atualsioffen, in de zin van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het "Materialendecreet"), doch beperkt
tot de activlteiten waarvoor de uitvoering middels een beheersoverdracht aan de verenlglng kan en
mag overgedragen worden;
Overwegende dat de opdrachthoudende verenlglng een âamênwerkingsverband ls met
beheersãverdracht, wa'aronder wordt vêrstaän het tÕevertrouwen door de deelnemende gemeenten
aan het samenwerí<ingsverband van de ultvoering van de door hen genomen besllsslng-en in het
kader van ziJn doelstelllngen, in dle zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandlg of
met derden dezelfde opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeenteråad díent te beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig
de statuten van het samenwerkingsverband;
Gelet op artikel 4 van het ontwerp yan statuten dat bepaatt dat de beheersoverdracht rnlnstens de
uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:r prevêntie & duur¿aamheid;r huis-aan-hulsophating van restafval;r huis-aan-hulsophallng van papier en karton;r huis-aan-huisophallng van PMÞ;¡ inzameling van glas;r Vêtw€rkingrestafvål;r v€twerking grofuull;r verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMÞ, glas);
I samenaankoop afvalrecipiênten (uakken, glasbollen, containers, ...);

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerpstatuten biedt om middels beheersoverdracht
aan debp¿racnltroi¡dende vereniging de uilvoering toe te vertrouwen van andere actlvlteiten op
het vlak van afoalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelfk doel van de
opdrachthoud*nde verenlglng vallen;

OverweEende dat het aangswezen is - met het oog op de continuiteit en zoals bepaald in het
bestuuri- en ondernemlngsplan - dat de gemeeflten voor alle afvålactlviteiten wäarvoor ue
vandaag beroep doen op de dienstverlenende verenlglng Haviland Intercommunale igsv, een
beheersoverdracht aan Intradura zullen doen;

Overwegende dat het voor de gemeente Ërlmbergen de volgende activiteiten betreft:
r inzameling grôfuuil oP afroep;¡ huls-aan-huls ophaling Cff;. verwerking GFT;r inzameling eñ vërwerklng KGA¡r inzameling via het Regionaal Overslagstatlon van diverse afvalfracties;
¡ transport en verwerking fracties recyclagepark;r uitbatingrecyclageparken;
Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ontwerp van statuten betreffende het mðatschappellJk
kapitaal en aandelen;



Overwegende dat de deelnemende gemeenten bij de oprichtlng van de opdrachthoudende
vereniging een beperkte flnanciële inbreng dienen te dûen in het vast kapltaal;
Overwegende dat het gemeentebestuur Grimbergen - op basis van het bepaalde ln het
ondernemingsplan en de statuten - dlent ln te tekenen op 1.696 A-aandelen aãn 3,00 euro per
aandeel of0,14 euro per inrüoner {cf. 5.088,00 euro);
Overwegende dat een passen krediet hiervoor werd opgenomen ln het investeringsbudget 2017
onder de AR-code GBB-L/CI309/28 1r000;
Gelet op artikel 14 van het ontwerp van statuten betreffende vergoedlng voor werkíngskosten;
Overwegende dät dê raad van bestuurJaarlíjks bijdragen kan bepalen met inachtname van het
prlncipe van kostendellng, van het principe dat de veruuiler betaalt en van de solidariteft tussen de
deelnernende gemeenten ;

Overwegende dat deze blJdragen de volgende vormen kunnen aannemen:. bijdrage ln de exploitatiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op de kosten verbonden
met de activiteiten van ophallng, transport en verwerking van afval en die aangerekend worden
op basis van objectieve verdeelsleutels (zoafs ääntäl lnwcners, aantal ophaalpunten,
opgehaalde volumes en dergelijke meer) die de raad van bestuur bepaalt. Þe begrotlng van de
exploitatlekosten is afhankelijk van de lngeschreven diensten door de vennoten. De
exploitatiekosten zijn samengesteld uft de totale kosten verminderd met de algemene
werkingskosten en verminderd met de kosten van preventle en duurzaamheld. Dit saldo ral
worden verdeeld over de verschillende fracties waðrop de vennoot een beroep doet. Þe
biJdragen met betrekking tot de exploitatiekosten worden als volgt geplafonneerd;
- inzameling huis-aan-huis van restafval, grofvuil, GFT, papier en karton, snoeihoutr

maxlmum 1.500,00 euro per inzameling en per vrachtwagen;- inzameling huis-aan*huis van glas: maximum 6,00 euro per inwoner en maximum 11,00
euro per ton;- ondergrondse containers: maximum 200,00 euro per contalner;- stilstandplaatsen KGA: maximum 600,00 euro per lnzameldag en per vrachtwagen;- inzameling volgens brengmethode middels een containerwissel op het containerpark:
maximum 150,00 êuro per contalnerwissel;- ln¡ameling volgens brengmethode mlddels lediglng KGA op het containerpark: maximum
150,0CI euro per lnzameling;- verwerking van afvalfracties met uitzonderlng van KGA: maximum 250r0CI euro per ton;- verwerking van KGA: maximunr 550,00 euro per ton;r bijdrage in de algemene werkingskosten per inwoner, beperkt tot maximum 1,50 euro per

inwoner;, b¡Jdrage voor preventie & duurzaamheid per inwoner, beperkt tot maximum 1,50 euro per
inwoner;. bijdrage in het reservefonds per inwoner ter versterklng van de financiële structuur van de
Vereniging, beperkt tot maximum 1,00 euro per inwoner;

Overwegende dat in een overgangsfase de financiële afspraken tussen de bedrijfstak afvalbeleid
van Haviland Intercommunale igsv en de gemeente door Intradura met betrekking tot de
vergoeding voor de diverse åctivite¡ten inzake ophaling, transport en verwerking van afval, beheer
van recyclageparken en kolkenruiming en slibverwerking zullen gerespecteerd worden;
Gelet op het elektronísch schrijven vån Haviland Intercomrnunale igsv van 22 februari 7A17
waarmee wordt bevestigd dat de biJdragen in de exploitatiekosten, de algemene werkingskosten en
het reservefonds pas vðn toepassing zullen zljn vanaf het Jaar 2020; dät er tot 202CI nlets wijzigt
aan de lnhoud van de lopende overeenkomsten;
Overwegende dðt het nadien aan het bestuur van de n¡euwe opdrachthoudende verenlging ls om -
rekening houdend met de maximale tarleven zoals vastgelegd in de statuten en in functíe van de
re$ultaten van de vereniging - het effectieve bedrag van de bljdragen in de exploitatlekosten, de
algemene werkingskosten en het reservefonds te bepalen;
Overwegende dat Haviland Intercommunale igsv in dit kader in haar toelichting op 20 februari
2017 de schaalvoordelen benadrukle die zullen worden bereikt, o.a. door een rational¡serlng van de
ophaalrondes die loElscher zouden kunnen worden opgebouwd omdat geen rekening meer moet
worden gehouden mêt gemeêntegrenzên;
Overwegende dat er wel rekenlng moet gehouden worden met de afzonderlijke b¡Jdrage ter
dekklng van de kosten voor afvalpreventie en duurzaamheid, welke heden van toepassing is;

Overwegende dat hiervoor op het rekeningnummer BV-VACT-24/309-00/6492030 voor 2017 en
2018 telkens 10.000,00 euro is voorzien; dat voor 2019 nog een bedrag van 10.000,00 euro moet
worden ingeschreven op het reken ingnum mer BV-LIACT-24/309 -00 /6492030 ;



Gelet op de beslissing van de gemeenterâad van 23 september 2010 tot vastst*lling van de nieuwe
regellng inzake dagelijks bestuur en visumplicht;
Overwegende dat overeenkomstig ârtikel 4 van de bovenvermelde besllssing van- de gemeenteraad
ook vooi de toetreding tot de opdrachthoudende vereniging lntradura een voorafgaandelijk vlsum
van de financieel beheerder noodzakelijk ls;
Gelet op het vlsum van de financieel beheerder van 15 maaû 2017;

Overwegende dat de oprichtlngsvergadering van Intradura aal plaatsvinden op 27 april 2017 en dat
aanslultãnd hlerbij zal overgegaan worden tot de beooeming van de raad van bestuur;

Overwegende dat tevens een kandidaaþbestuurder voor de nleuwe opdrachthoudende vereniging
moet worden voorgedragen;
Overwegende dât de gemeente ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan
voorUráéen; dat dit rãadstid dient vêrkozen te zljn op een liJst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeeÊter en schepenen;

Gaat over tot een eerste stemming betreffende de goedkeuring van het definitieve voorstel tot
oprlchgng vãn een opdrachthouOende vereniging voor afvalbeheer, zoals opgemaakt door het
overlegoigaan ôp ll Januärl 201"7, en bestaande uiteen motiveringsnotâ, een bestuursplán, een
ondernemingsplan en een ontwerp vân statuten, waarult bllJkt dat:
stemmen tegenl
Jean Dewit;
onthoudon zich:
III
gtemmen voor:
Jannik Grocten, Marleen Mertens, Jos Smets, Patrlck Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechis'
Kirsten Hoefs, jelle Oe Wllde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Wiltiam Oe Boeck,
Louls De Smedt, Christiañ Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alsna Van den
Bussche, Gerlant van Berlaer, lean-?aul Windelen, Phlllp Roasen, Elke Wouters, Geû Leenders,
philippe Þecrock, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboorn, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Marc HamelriJckx, Anne Deman;

Stelt vast dat dit definitieve voorstel tot oprichtlng van een opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer, zoals opgemaakt door het overlegorgaan op 11 Januarl 20L7, en bestaânde ult een
motlve¡ngsnota, een bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp van statuten, âanvaard
wordt met 31 stemmen voor en 1 stem tegen blj 0 onthoudlngen;

Gaat over tot een tweede stemmlng betreffende de goedkeuring van de oprichting van de
oÞdrachthoudende verenlglng voor afvalbeheer overeenkomstig het definltleve
samenwerkingsconcept ¿át lñ Oe motlveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het
ontwerp van itatuten van ll januari ?017 is uiteengezet, waarult blfkt dåt:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden:lch:ilt
gtômmenvoori
Jannik Grooten, Marleen Mertens, Jos Smets, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts,
Kirsten Hoefs, jelle De Wllde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, William De Boeck,
Louis Ðe Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsênhoven, Eddie Boelens, Alena Van den
Sussche, Gerlant van Seflåer, Jean-Faul Windelen, Pbilip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders,
Philippe Decrock, Bart Lüeremans, Karlijne Van 8ree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Marc HamelrlJckx, Anne Deman;

Stelt vast dat de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer overeenkomstig
het definitievê samenwerkingsconcept dat in de motlveringsnotar het bestuursplan, het
ondernemingsplan en het ontwerp vãn statuten van 11 januari 2Û17 is uiteengezet, åanvaard
wordt met 31 stemmen voor en 1 stem legen bij 0 onthoudingeni
Gaat over tot een derde stemming betreffende de beheersoverdracht voor de opdrachten wätrvoor
krachtens artlkel 4 van het ontwerp vån statuten minstens een beheersoverdracht rnoet worden
verricht, namelijk:r preventle en duurzaamheid;r huis-aan-huisophaling van restafval;, huis-aan-huisophaling van papier en karton;



. huls-aan'hulsophaling van PMD;. inzameling van glas;r vêtw€rkingrestafval;I verwerklng grofuuil;¡ Verwêrklng Fost Plus fracties (papier & kafton, PMD, glas);r sâmenaankoop afualreclpiènten (zakken, glasbollen, contåiners, ...);
waaruit blijkt dat:
stemmen t€gônl
Jean Dewit;
ontnoudsn rlrh!ilt
gtemmer voor:
lannik Grûoten, Marleen Mêrtens, Jos Smets, Patrlck Vertongen, Paul Hermans, Trul Olbrechts,
Kirsten Hoefs, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Wllllam De 8oeck,
Louis De $medt, Christlan Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena Van dçn
Bussche, Gerlant van Berlaer, Jean-Paul Wlndelen. Phillp Roosen, Ëlke Wouters, Gert Leenders,
Philippe Decrock, Bart Laeremans, Karlfjne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Erlc Nagels, Marc HamelriJckx, Anne Deman;

Steltvast dat de beheersaverdracht voor de cpdrachten waarvoor krachtens artikel 4 van het
ontwerp vän ståtuten rninstens een beheersoverdracht moel worden verricht, namelijk:r prÊventle en duurzaamheid;. huis-aan-hulsophallng van restafval;. huis-aan-huisophaling van papier en karton;r huis-aan-hulsophaling van PMÞ;. inzameling van glas;r verwerklng restafval;. verwerking grofuuil;¡ vêrwêrking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);r sâmenaãnkoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...);
aanvaard wordt met 31 stemmen voor en t stem tegen bij 0 onthoudingen;
Gaat over tot een vierde stemming betreffende de beheersoverdracht voor de volgende andere
afvalactiviteiten waarvoor het bestuur vandaag reeds een beroep doet op de dienstverlenende
vereniging Haviland Intercommunale lgsv:¡ lnzameling grofuuilop afroep;. huis-aan-huis ophallng GFT;I verwerking GËT;. inzamellng en verwerking KGA;. inzamellng via het Regionaal Overleg Station van diverse atualfracties;. transport en verwerking fracties recyclagepark;r ultbating recyclageparken;
waaruit blijkt dat;
st¿mmen tegen:
Jean Dewlt;
ontbouden rlch:ilt
stcmmen Yoor:
lannik Grooten, Marleen Mertens, Jos Smets. Patr¡Çk Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts,
Klrsten Hoefs, Jelle Þe Wilde, Chrls Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, William De Boeck,
Louis Ðe Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena Van den
Bussche, Gerlant van Berlaer, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders,
Phlllppe Decrock, Bart Laeremans, Karlijne Vãn Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Mårc Hämelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat de beheersoverdracht voor de volgende andere afvalactivitelten waarvoor het
bestuur vandaag reeds een beroep doet op de dlenstverlenende verenlging Haviland
Interçommunale igsvrr inzameling grofvuil op afroep;r huis-aan-huis ophalinS GFT;. verwerking GFT;¡ in¿arnellng en verwerking KGA;
' inzameling vla het Regionaal Overleg Station van dlverse afualfractles;. transport en verwerking fracties recycfagepark;



. ultbatlngrecyclägeparken;
åanvðard wórdt met 31 stemmen vooren 1 stem tegen blJ 0 onthoudlngeni

Gaat over tot een vijfde, gehelme, stemming betreffende de voordracht van een kandidaat-
bestut¡rder ir¡ de op tê richtÊn spdrachthoudend e verenlging voor afvalbeheer, waaruit bliJkt dat:

19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTFNS;
I stemmen op 32 stemmers worden ultgebracht op naöm
X stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam vân
t stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van
1 stem qp 32 stemmers worden uitgebracht oP nãam van
2 ongeldige stemmen op 32 stemrners wordt uitgebracht;

van Luk RAEKELBOOM;
Philip ROOSEN;
Wllliam DË BOECK;
Eddie BOELËNS;

Gaat over tot een zesde, gehelme, stemming betreffende de voordracht van een kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem in de op te richten opdrachthoudende verenlglng voor
afvalbeheer, waarult blljkt dat:t 24 stemmen op 32 itemmers worden uitgebracht op nåam van Erlc NAGFLSi
. 2 stemmen op 3? stemmers worden uitgebracht çp naåm van Gerlant van BERI."AER;
. I stem op 32 stemmers worden uitgebracht oF naam van Vera VAN IMPE;
r 3 ongeldige stemmen op 32 stemmers wordt ultgebracht;¡ 2 blanco stemmen op 32 stemmers wordt uitgebracht;
ËESLISTI
Artikel 1.
Het definitieve voorstel tot oprichtlng vän een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer,
zoals opgemaakt door het overlegorgaän op 11 januarl 2017, en bestaande uit een
motiveiiñgsnota, een bestuursplán, een ondernemingsplan en een ontwerp vån statuten, goed te
keuren.
Art. 2.
In te stemmen met de oprichting van en deelname aan de opdrachthoudende vereniging voor
afualbeheer, Intradura, overeenkomstlg het definltleve samenwerklngsconcept, d¡t in de
motiverlngsnota, het bestuursplan, het ondernemlngsplan en het ontwerp van statuten, opgemaakt
door het overlegorgaan op 11 januari 2017, ís uiteengezet.
Art. 3.
Þe beheersoverdracht goed te keuren voor de volgende opdrachten waarvoor krachtens artikel 4
van het ontwerp vãn stàtutên mlnstens een beheersoverdracht moet worden verrlcht, namelljk:
r pr€ventie en duurzaamheid;r huis-aan-huisophaling van restafval;r huis-aan-huisophaling van papier en ka*on;r huis-aañ-huisophaling van PMÞ;. lnzameling van glas;r vêfwsrking restafual;r Vårwêrking grofvuil;r v€rwêrking Fost Flus fracties (papier & karton, PMD, glas);
. samenaânkoop afoalrecipiënten (zakken, glasbollen, contalners, ..').

Art.4.
De beheersoverdracht goed te keuren voor de volgende andere afvalactiviteiten waårvoor het
bestuur vandaag reeds een beroep doet op de dienstverlenende verenlging Haviland
lntercommunale igsv:r lnzameling grofvuil op aft'oep;. huis-aan-huis ophäling GFT;I verwerktng GFT;r inrarneling en verwerking KGA;¡ inuamellng vla het Regionaal Overleg Statlon van diverse afualfracties;r transport en verwerking fracties recycfagepark;* ultbatlng recyclageparken,
Art.5.
In het exploitatiebudget 2019 een bedrag van 10.000,00 euro in te schrijven op het algemeen
rekenlnçnummer BV-L/ACT-24/309-0A/6492030, en dit ter financlering van de blJdrage voor
preventie en duurzaamheid.
AÊ.6.



Mevrouw Marfeen MERTENS voor te dragen als kandldaat-bestuurder van de op te richten
opdrachthoudende verenlglng voor afvalbeheer.
Art 7.
Oe heer Erlc NAGELS voor te dragen als kandldaat-bestuurder met raadgevende stem van de op te
rlchten opdrachthoudende vereniglng voor afvalbeheer.

In zitting, datum als hlerboven

de secretaris de voorzitter

Hans HABILS lannik
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'Samen{t€lling:, ' ,,'.- '

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Mass¡en; mevrouw Dieuwertje Poié;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacquellne Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fästenãekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc
Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Dernuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw
Mennem Dibe; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigittê Moyson; de heer
Rtgier L¡ndemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie MÊstdðg;
de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigdr
mevrouw Joke Ots; de heer lo Lories

Eegchriiving
A,pnleidinE en doel
ln zitting van heden keurde de gemeenteraad het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot
oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer "Intradura" goed.

Aansluitend op de oprichtingsvergadering van de opdrachthoudende verenlging "Intradura", voor¿ien
op 27 april 2017. wordt overgegaan tot de benoeming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is samengesteld uit evenveel bestuurders ais het aantal deelnemende
gemeenten/ waarbiJ elke gemeente (de houden van A-aandelen) het recht heeft om een kandidaat-
bestuurder voor te dragen,

Advie; en motiv.ering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een mandataris aan te duiden als kandidaat-bestuurder bij
de opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer "Intradura",

Juri{ische oronden

t/2



" Hêt Decreet van 6 juli 20û1 houdende de intergemeentet$ke samenwe*ing.
- Artikel 43 van het gemècntedecreet houdende de bepaling dat de g€rneenterâad de þevoegdheid
heeft tot oprichtlng van, deelname aan of vertegenwoordiging ln instellingen, vereniglngen en
ondernerningen.
- De berlissing van de gemeenteräad van heden houdende toetreding tr¡t de opdrachthoudende
vereniging voor afualbeheer "lnträdura""
- BËslissîng college van burgerneester en schepenen dd. 3 maart 2017,

ri np nSiälp i nf$f,¡îåS*
Niêt vðn toepåsslng,

Ë*lËid¡lnformatlq
001 - overig beleid.

Gããt bi, geheime stemming over ù0t de aandglding van de kandidaät-bestuurder þlJ de
opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer lntradura.

Þe heer schepen ,lohan Servé bekomt 29 stemmen bij I onthsuding.

Artlkçl t
De heer Johan $erué, rchepør, wonende ie 1502 HallÊ (tÊmbeek) - Malavldstraåt 23r voor tÊ dragen
als kandldaaþþ*tuurder van de o$radrûroudende verenlging wor afualbeheer "Intrâduran.

Aldus beslist in bovenvermelde zitb'ng,
Namens de Gêmeent€raåd

1500 Halle, 21 maart 2017

Þe secretaris van de De voorzitter van

Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demlddeleer
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HALLË

Gemeenteraad
Besluit

Ë*ËsçËKsriH"þ
Zitting van 21 maart 2017

CIRGANISAÏE EN
GRONDGEBIEDSZAKEN

12 2û17_GR_00069 Opdrachthoudends vereniging voor afualbeheer
"lntradura" - Aanduiding ka¡did¡at-be¡tuurder met
raadgevende stam - Goedkeurlng

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voonitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Euelinckx; de heer 6uy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer lohan Servé; de heer Pieter Busselof de heer Î"larc Devillé;
mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw lðcqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Oeridder; de heer Marc
Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw
Mennem Dibe; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer
Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Þevilfé; mevrouw Anne-Marie Mestdâg;
de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; mevrouw Sonia Christlaens. stadssecretaris

Verontschuldigdr
mevrouw Joke Ots; de heer Jo Lories

åanlsidino en doel
In zitting van heden keurde de gemeenteraad het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot
opridrting van de opdrachthoudende vereniging voor afoalbeheer "lntradurâ" goed.

Aansluitend op dÊ oprichtingsvergadering van de opdrachthoudende verenlging "Intrådurä", vooaien
op 27 april 2017, wordt overgegaan tot de benoeming van de raad van bestuur,

De deelnemende gemeenten kunnen een kandidaaþbestuurder met raadgevende stem voordragen,
Deze dient een raadslid te zijn die verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmðakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappeliJk weluijn. Op de oprichtingwergadering zullen maximaal vijf
bestuurders met raadgevende stem benoemd worden, Indien meer dan vijf gemeenten een
kandidðat-bestuurder met raadgevende stem voordragen zal de oprlchtingsvergadering een rangorde
vaststellen zoals voor¿len in artikel 16 van het ontwerp van de stãtuten van de opdrachthoudende
vereniging voor afualbeheer Intradura.
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Advias en mstlverlno
Âan de gemeentçråad wordt voorges¡eld een mandataris aan te duiden als kandldaat-þestuurder met
raadgevende stem bl de opdrachthoudende verenlging voor añtalþeheer lntradura.

Jnrldi¡cttç,pf*ndnlt
- Het Decreet van 6 Juli 2001 houdendê de intêrgemeenteliJke samenwerking,
- Artikel 43 van het Gemeentedecreet houdende de bepaling dat de gemeenterðåd de bevoegdhoid
heeft tot oprlchting van, deelname âan of veÊegenwoordiging ln instellírgên, verenigingen en
ondernemingen.
- Þe baslissing van de gemeenteraad van heden houdende toetreding tot de opdrachthoudende
verenlglng voor afualbeheer "lntrôdura",
- De b€sllssing van het college van burgemeester en sciæpenen dd. 3 maart 2017.

Financiële lnformaüe
Ni€t vån t0epassing.

ßeleld*informfrti*
001 - overig beleid.

Gârt bU getnime stemming over tot de aanduiding van de k¡ndidaaþbestuurder met raadgevende
stem bij de opdrachthoudende vêrênlging voor afu¿lbeheer Intrådura.

Þe heer Wim Þemuylder, gerneenteraödslld, bêkomt 16 stemmen tegen 1 biJ 13 onthoudingen,

AÉlkel1
De heer Wim Demuylder, gemeenteräadslid, wonende te 1500 HALLE - Lennikesteenweg 613, wordt
voorgedragen als kandidaaþbestuurder met raadgevendê stem biJ de oSrach*roudende verenising
voor afualbeheer Intradura"

Aldus beslist in bovenvermeide zltüng,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halfe, 21 maaû 1017

De secretåris van de De voonitter vän de
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mevrÕuw $onia Chrfstiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer
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Zitting van 21 maart 2017

ORGANISATIE EN
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10 2017-GR*00066 Oprichting van de opdrachthoud*nde vereniging voor
afvalbeheer olntrådura" - Þefinltief voor¡tel van het
overlegorga¡n - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voonltter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclcx; de heer Guy Nectrelput; mevrouw Peggy Massien; m€vrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter BusseloÇ de heer Marc Ðevillé;
ûevtouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacgues Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc
Pic¿lausa; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw
Mennem Dibe; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Br¡gitte Moyson; de heer
Rogier Lindemans; de heer Richard SeveriJns; de heer Dries Þevillé; mevrouw Anne-Marle Mestdag;
de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jo Lories

Aanleidino en doel
0e lntercommunale Haviland wordt geherstructureerd waarbiJ de afualac$vitelt€n statutair en
structureel worden gescheiden van de overige dienstverlening en sbeekontwikkeling. Volgens de raad
van bestuur van Haviland is het wenselijk om de taken van ophaling en verwerking van afval te laten
uipoeren door een nieuw op te richten opdrachtltoudende vereniging. Dit is een intergemeenteliJk
samenwerklngsverband met rechtspersoonlijkheid, onderworpen aan het Decreet lntergemeentelijke
Sarnenwerking,
Conform het Decreet IntergemeentêliJke Samenwerting werd een overlegorgðan ôpgericht met als
opdracht een studie uit te voeren van de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking,
rniddels de oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor atualbeheer.
Dit overlegorgaan werd op 20 april 2016 geinstalleerd om de oprichting te evalueren en bij een
positieve beoordeling een informatiebundel op te stellen, bestaande uit eÊn motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemìngsplan en het ontwerp van statuten.
Het overlegorgaan beschikt over êen periode van maximaal één Jaar, ingaand op ziin
installatievergadering, om zijn studieopdracht te vervullen.
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Die informatiebundel werd als voorlopig voúrstel aan de deetnemende gemeenten overgemäêkt met
de vraag om te beslissen over verdere deelname aan de oprichting van Intradura, al dan niet onder
bepaalde voorwaarden,

Na kennisname van de beslìssingen van de deelnemende gemeênten bezorgt het overlegorgaan ons
met de brief dd. 19 Januari 2017 het definitief voorstel met befrekking tot de oprichting van Intradura,
met ver¿oek over het voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele
opr¡cht'ng van de opdrachthoudende vereniging op 27 april 2017.
Het dÊRnittef voor$tel bestaat uit de fìnale versie van de motiveringsnotð, het bestuursplan. het
ondernemingsplan en het ontwerp van statuten.

Advies en motivprlnl
In zitting van 29 november ?016 keurde de gemeenteraad het voorlopig voorstel tot oprichting van de
opdrach$'roudende vereniging voor afvalbeheer goed. ûe motiveringsnotâ, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en hetontwerp vðn statuten werden goedgekeurd ¿onder opmerkingen en/of
voorwaarden.
Alle betrokken gemeenteraden hebben zich inmiddels kunnen uitspreken over het voorstel van het
overlegorgaan tot oprichting van Intradura.

De beslissingen van de deelnemende gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan.
Geen enkele deelnemende gemeente heeft afgezien van verdere deelneming aan de
opdrachthoudende vereniging. Twee gemeenten hebben opmerkingen geformuleerd b'rj het voorstel.
De opmerkingen werden binnen het overlegorgaan besproken, waama het overlegorgãðn op 11
þnuari 2017 bij cons€nsus besloten heeft om de informatiebundel, bestaande uit de motiver¡ngsnotð,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten aan de deelnemende besturen
over te maken als definitief voorstel.
In vergeliJking met het voorlopige voorstel, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 november
2016, ziJn volgende aânpassingen aangebracht:

A. Het vastleggen vãn maxima voor de werkingsbijdragen vän de deelnemende gerneenten in artlkel
1¿[ v¡n de ontwerp #tuten:
Om de kosten van de Vereniging te dekken betalen de deelnemers bijdragen aan de Vereniging. De
b$dragen worden jaarlijks door de raad van bestuur bepaald met inachtname van het principe van
kostendeling, van het principe dat de vervuiler betaalt en van de solidariteit tussen de deelnemende
gemeenten.
Deze bijdragen kunnen de volgende vormen äannernen;
l.Bijdraoen jn de.gXploitaïekosten die rechtstreek betrekking hebben op de kosten veùonden met
de actvite¡ten van ophaling, transport en verwerking van afual en die aangerekend worden op basls
van obJectieve verdeelsleutels (zoals aantal lnwoners, aantal ophaalpunten, opgehaalde volumes en
dergeliJke meer) die de raad van bestuur bepaalt.
De begroting van de exploitatlekosten ¡s aftankelfik van de ingeschreven diensten door
de vennoten, De exploitatiekosten zijn samengæteld uit de totale kosten verminderd met
de algemene wertingskosten en verminderd met de kosten van preventie en
duurzaamhe¡d. D¡t ¡aldo zal r¡yorden vë¡de€ld over de versctrillends fructies waarop de
vennoot een beroep doet.

De biJdragen met betrekking tot de exploitatieko¡þn worden als volgt geplafonneerd:
- lnzameling huis-aan*hui¡ yan re¡tafval, grofvuil, GFT, papier en karton, snoeihout;
maxlmum 1.500100 euro pêr in:ameling en pervrachtwagen.
- lnzamellng huls-aan-hulr van glas: maximum 6100 eurc per lnwoner en maxlmum 11100
euro per ton,
- ondergrondse contalners: maximum 2OO,O0 €ur1o pêr container,
- stllstandplaatsen KGA: maximum ôOûr00 eu¡o per lnzameldag en per vrachtwagen,
- inrameling volganr brengmethode middels een contalnerwls¡el op het containerpark:
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max¡mum 150100 euro per contäinËrwissê|.
- inzameling volg*ns brengmethode middel* lediging l(GÅ op het containerparkl
maximum 150¡00 eum psr inzameling.
- venrerking van afValfracties met uitrondering van K6fu maximum 250100 Ëuro per ton,
- veniverking van KGA: maximum 5$0100 euro per ton.

2. Bijdrage in de algemene werkingskosten per inwoner, b*pe*t tot maximum 1,50 eurc per inwoner.
3. Bijdrage voor preventie & duunaamheid per inwoner, beperkt tot maximum 1¡50 euro per inwoner,
4. BiJdrage in het reservefonds per inwoner ter versterking van de financiële structuur van de
vereniging, beperK tot maximum 1,00 euro per inwoner.

8, Enkele techntsche aanpassingen aan die statuten op vereoek van het Agenbchap Binnenlands
Bestuur.

-ArtikelS-Duur:
De verenlglng wordt opgericht voor een terrnijn van achttien Jaar, die een aanvang neemt op 27 april
24fi,
- Artikel 16 - Gemeenteraadsleden met raadgevende stem in de raad van bestuur:
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 6 jaar. Bij het verstriJken van de
duur wordt in de algemene vervanging van deze leden voonien op de wijze bepaald in alinea 3 en 6
van dit artikel.

'A{ikel 24 - Quorum en meerderheld:
De zin "De voor de besllssingen verelste meerderheld moet steeds bereikt ziJn zowel globaal als in de
groep van de gemeenten-deelnemers" wordt geschrapt.

- Artikel 33 - Venegenwoordigers, volrnacht èn Êtemmen:
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten drager zijn van een volmacht. Þeze volr¡achten
moeten op de zetel van de vereniging neergelegd worden vóôr de dåtun1 van de algemene
velgadering.
Behoudsn¡ bij rtatutenwijzigingen leggen de vertegenwoordigers van de deelnemende
geme*nten als volmacbt eenmalig de geme*nteraadsbeslissing voor houdende hun
benoemlng,

Indien een houder van maatôchåpp€liJke aandelen de wens uitdrukt zich te laten
vertegenwoordigen door verscheidene personen, moet de volmacht of de gemeenteraadsbeslissing
waarbij de gemeenteliJke vertegenwoordigers worden benoemd, of het verslaguittreksel van de
publiekrechtelijke personen die hen afuaardigt het aantal aandelen vermelden, waaruoor iedere
vertegenwoord igêr optreÊdt.

- Artikel 34 - Agenda:
De uitnodiging tot een algemene vergadering vermeldt de agenda, ZiJ wordt aån allë deelnemen
verstuurd bìJ aangetekend schriJven, ten minste de*ig kalenderdagen voor de datum van de
bljeenkomst.
Iedere deelnemer dle ten mlnste éên/tlende van de maat*cüappelijke aandelen
veÉegenwoordlgt, kan een Þunt op de agenda brengen, op voonrvaarde dat hiJ uitedlik 50
dagen voor de algemene vergadering aan de r¡¡d van be*tuur hierr¡n meldlng geefr.

- Anikel 38 - SÞtutenwiJrigingr
Voor een statutenvriJriging b*palen de reepectieveliJke gemeenteraadsberli*lngen
(welhe raden ook de oorspronkeliike statuteñ hebben goedgekeurd) het m¡ndaat van de
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respectievêliJke veÉegenwoordigers op de algemene vergadering. De
gemêenterå¡d*beslisring houdende de bepallng van het mandaat r¡vordt voor de
algemene vergadering voorgelegld.

- Ar$kel 43 - Uiwoering van regels presentie en meerderheid:
Telkens in onderhavige statuten melding gemaakt wordt van regeis die bÊtrekking hebben op
presentie en meerderheid, moet de uitvoering ervan vastgerteld worden voor de bestt¡urders en
voor vertegenwoordigers van, enenijds, de deelnemende gemeenten ên vân, anderziJds,
het geheel van de deelnemers.

- Artikel 48 - Neerlegging vån jaarrekening:
De jaarrekeningen worden, binnen een term¡Jn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling voor de
algemene vergaderlng, door de bestuurders neergelegd bl de Nationale Bank van Eelglë.
De volgende zinnen worden ge3chråpk oi{et vermelding dat ze nog ondenuorpen zljn aan
het admlnlstratieve to€dcht" en nBinnen een termiJn van deÉig kalenderdagen wordt de
ttlationale Bank van Belgiä op de hoogte gebracht van het venstrijken yan de in het
voorgaande lid bepaalde termiln, Binnen deñlg kalenderdagen na de goedkeuring door
deJaawerglderlng ¡al de raad van bestuur de notulen van deJaanreryadêring met de
goedgekeurde Jaarrekening en alle biJ de wet of de onderlchtlngen voorgeschreven
documentsn voorleggen aan de Vl¡amsê regering,"

De deelnemende gemeenten kunnen het voorfiggend definitief voorstel nu nog enkel goed- of
afkeuren.

De gemeenteraad dient tevens te beslissen om, samenhangend met haar deelname aan de oprichtlng
van lntradura, de beheersoverdracht te doen van volgend basispakket activitelten:
- preventie en duurzaamheid
- huis-aan-huisophaling van restafual
- huls-aan-huisophallng vðn papier en karton
- huis-aan-huisophating van PMD
- inzameling van glas
- verwerklng restafual
- verwerking grofuuil
- venruerklng Fost Plus fracties (papier & ka*on, PMD, glas)
- samen¿ankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, contalners, .,,),

Bovenop dit basispakket en met het oog op de beoogde continu'rteit kan de gemeenteraad ook
beslissen om beheersoverdracht te doen voor volgende opdrachten inzake afvalbeheer waarvoor de
stad vandaag beroep doet op Haviland Intercommunale, namelijk
- inzameling grotuuil op afroep
- huis-aan'huis ophaling GFT
- verwerking GFT
- inzameling en verwerklng KGA
- inzameling via het Regionaal Overslag Station van dlverse afualfracties
- transport en venrerking fmcties reryclagepark
- uitbating recydagepark.

$amenstelling rgpd Wn bestuur htradurð:

Onmlddellijk volgend op de oprichting van deze nleuwe opdrachthoudende verenlging, gepland op ?7
april20t7, zal de raad van bestuur van Intradura worden samengesteld.
De deelnemende gemeenten kunnen een kandidaaþbestuurder en desgevallend ook een kandidaaþ
bestuurder met raadgevende stem voordragen, De kandidaat-bestuurder met raadgevende stem ls
een raadslid die verkozen is op een liJst waarvan geen enkele verkozene deel uitnaakt van het college
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vãn buryemeester en schepenen. Op de oprichtingvergadering zullen maximaal 5 bestuurders met
raadgevende stern benoemd woden.

Volgende fa$gq voor dq.beäEuctursrinpl

Na de oprichting van Intradura is het de bedoeling onr volgende stãppen te zetten:
l, Havlland verkoopt de bedr.ijfstak afvalbeleid aan Intradura met toepas$ng van ärtikel 770 van het
Wetboek van Vennootschapen, d,w.z. volgens een procedure van het vennootschaprecht dat toelaat
om de activiteiten over te dragen met zo weinig mogelijk impact op de continu'üeit ervan.
In de uitwerking van het ondernemingsplan is uitgegaan van ongeveer 7 milJoen euro als priJs voor de
overdracht van de bedríjfstak. Ðe finaal te hanteren prijs kan hiervan afwìjken naargelang de situatie
per 31 december 2016.
2. Overeenkomstig de regels van toepassing op de coöperatieve vennootschap zal de schuldig
gebleven prijs worden omgezet in obligaties, De uitgifte van de obligaties door lntradura geldt dan
als betallng van de kooppriJs,
3. in een derde stap zal Haviland deze obligaties uitkeren aan de gemeenten en de provinde Vlaams-
Brabant, dìe zo schuldeiser worden van Intradua, De uitkering vereist een afwiJking op het statutair
verbod op dividenduitkeringen, wat samen met een doelsw{ziging moeten worden goedgekeurd door
een buitengewone algemene vergadering van Haviland,
4. De gemeenten die deelnemen in Intradua zullen tenslotte het kapitaal van lntradura kunnen
verhogen door de ¡nbreng in naturä van obligaties. Donr dle inbreng vermindert de oorspronkelijke
obligatleschuld met het bedrag van de ingebrachte obligaties, gezien lntradur¿ zov¡el schuldeiser als
schuldenaar zal zijn voor dåt bedrag (schuldvermenging).
5, Tevens ls het bedoeling dat Intradura tûetreedt tot Haviland lntercommunale zodat ziJ kan bliJven
genieten van ondersteunende diensten voor haar activ¡teiten.

Deze werkwiJze laat toe om Intradura slechb met een minimaal (vast) kapitaal op te richten en dus de
financiële pôsitie van de deeinemende gemeenten niet te ver¿wakken.
De hele herstructurering zal voor het einde van 2017 volledig afgerond zijn.

Advies:

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
- het definitief samenwerkingsvoorstel van het overlegorgaan in het kader van de oprichting van de
opdrachthoudende vereniging inzake afualbeleid, beçtaande uit de motiveringsnota, het bestuursplan,
hBt ondememingsplan en het ontwerp van sl¿tuten, goed te keuren.

- de beheersoverdracht met betrekking tot het basispakket activite¡tên zoals beschreven in het
bestuursplan en de beheersoverdracht voor een aantal bljkomende opdrachten, goed te keuren.

Juridische.sron{en
- Artikels 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentel[ke samenwerking.
- Aftikels 35 en 42 van het Gemeentedecreet,
- Beslissing van de gerneenteraad dd. 22 maart 2016 houdende goedkeuring van de oprichting van
het overlegorgaan in het kader van de oprichting van een opdrachhoudende vereniging voor
afvalbeheer.
- Besllssing van de gemeenteraad dd, 29 november 2016 houdende goedkeuring van het voorlopig
voorstel van het overlegorgaan tot oprlchting van een opdrachthoudÊnde verênlgiñg voor afualbeheer
- Beslissing van het college van burgerneester en schepenen dd, 3 maart 2017,

Visu.m verlqênd

5/8



l'lotiverlnq
Niets venekert ons dat de huidige tarieven behouden zullen worden die ons momenteel aangerekend
worden. We ¿ien enkel maximumt¿rieven die hoger zijn dan de huidige. Duidelijkheid hieromtrent lijkt
ons noodzakelijk ihkv de autofinanciering*marge.

Ffnanciêlc informatie
Þe nodige kredieten werden voorzien in de wijrlging van het MJP 2014-2û19 en in het budget 2017

Feleidsinforma$e
4 - Investeren ln leefbaarheid en integrafe veillgheid 4 - Investeren in leefbaarheid en integrale
veiligheid

Financiële dienst
Gunstig onder voon¡¡aarden
De volgende kredieten zijn voorz¡en in het SMJP:

60400000-0300-NÐ-
1419/001/001/001/001
60400000-0300-N0-
t4t9lwv0a4l003/002
61399999-0300-ND-
14191001/001/001/001
61399999-0300-ND-
1419/001/00U001/001
61399999-0309-ND-
1419/0011001/0011001
64920000-0300-ND-
t4Lel00tl0Ml003/001
64920000-0300-ND-
1419100U0041003/001
õ4920000{300-ND-
1419/00U0041003/001

20t7 2018

145.00CI,00 t45.000,00

12.000,00

1.0û0,000,00

710.ûû0,00

359.000,00

38.000,00

28.500,00

38.000,00

qs.ooo.oouulkooP' verKoop
huisvuilrecipienten voor

2019

I

6.000,00 6.000,00aankoop van de composwaten

1.000,000,û0 1. û00. 000,00Verwerken van het huisvui I

715.000,00 720,000,00ophalingskosten atual

358.600,00 358.300,00beheer containerpark

38.760,00 39.53S,20bijdragealgemenewerkinglntrar

29.070,00 29.65l,4Opreventleenduuaaamheidlntrat

38.760,00 39,535,20ReservefordsIntradurå

De nieuwe intercommunale dient binnen deze kredieten te bliJven, evt. verhoglngen van tarieven
hebben directe i m pact op autof i nancleringsma rge.

Piefl st opçshlte t tferkeq, i{obilÍteiÇ Bç üif leu
Gunstig advies
Þe transitie vðn een dienstverlenende naar een opdrachthoudende lntercommunale impliceert dat de
vennoten een bevoegdheidsoverdracht moeten goedkeuren, Voor de oprichting van Intradura
betekent dit een bevoegdheidoverdracht inæke afualbeleid, Aangezien de continu'tteit van de huidige
dienstverlenlng in Halle beoogd wordt, zal het êen logisch vervolg zljn om een beheersoverdacht te
doen voor de volgende opdrachten:

r Preventie & Duunaamheid;
r Huis-aan-huisophaling van restafoal;
r Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
¡ Huis-aan-huisophaling van PMD;
r Inzameling van glas;
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r Verwerking restãfuål;
r Verwerking grofuuil;
r Veruerking Fost Plus Fract¡es (papier & karton. PMD, glas);
r Samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)
r lnzameling grofuuil op afroep
¡ Huis*aan-huis ôphål¡ng GFT
r Verwerking GFT
. Inzameling en v€rwerldng KGA
r Inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties
r Transport en verwerking fracties recryclagepark
r Uidrating recyclagepark

Hoewel een beheersoverdacht formeet beschreven staat in het decreet'lntergemeentelijke
samenwerking'(artikel 4), wordt in het bestuursplan geschreven dat de overdracht uibluitend slaat op
de uiwoering van het beleid en dat de reglementeringsbevoegheid lnzake afval bij de gemeenten en
het Vlaams gewest ligt. De

opdrachthoudende vereniging oefent hâar activiteiten bijgevolg uit binnen het kader gevormd door de
gemeentelijke reglementen voor de ophaling en inzameling van afual eneniJds en de decreten,
uitvoeringsbesluiten en ultvoeringsplannen opgesteld door het Vlaarns gewest anderzijds.

In de motiveringsnota lezen we dan weer het volgende "Tôvens wensen de betrokken gemeenten hun
samenwerking CIp het gebied van aÂ¡albeleid te inùensiflëren. 0aarbiJ is het de ambltie van deze
gerneenten om op termiJn te komen tot een geihtegreerde rnilieurone, die zonder de lokale
autonomie te beknotten een verregåãnde cdirdinatie en integratie van het milieu- en afualbeleid
realiseert.",

Þe oprichting van een opdrachthoudende intercommunale betekent een eerste cruciale stap die
gevolgd moet worden door een ruimer harmoniseringsproces, Er valt in onze regio nog een grote
ecologische en financiêle winst te boeken door het harmoniseren van priJzen, uniforme
afuattnzamelwiJze, afstemmen van ophaalrondes over de gemeentegrenzen heÊn, ...

De dienst openbare werken, nobiliteit & milieu adviseeft voorliggend dossier daarom positief en kijkt
uit naar het verdere vervolg.

Bqqlu¡tl . 'r : ' r" r'1' , , ': :,':.' '. -r :'r4a-^.;, :, 
,

ÅÉlkell
Het definltief voorstel van het overlegorgäan tol oprichtlng van eên opdrachthoudende vereniging
voor afoalbeheer wordt gaedgekeurd, Tevens wordt ingestemd met de oprichting van die
opdrachthoudende verenlglng overeenkùmstig het samenwerklngsconcept dat ln de motlveringsnota,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 11þnuari 2017 is
uiteengezet.

Artlt*!2
$amenhangend met de deelname aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging wordt de
beheersoverdracht goedgekeurd voor die opdrachten waãruoor krachtens artikel 4 van het ontwerp
van de st¡tuten minstens een beheersoverdracht moeten worden verrichÇ namelljk:
" preventle & duuaaarnheld
- huis-aan-huisophallng van restafual
- huis-¿an-huisophaling van papier en karton
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- huls-aan-hulsophaling van PMD
- inzameling van glas
- verwerking restafuðl
. verwerking groñtuil
- verwerklng Fost Plus fracties (pap¡er & karton, PMÐ, glas)
- samenaankoop afualreciplënten (zakken, glasbollen, containers, .., ).

AÊikel3
De beheersoverdracht voor volgende opdrachten die vallen buiten het basispakket en die Haviland
voor Halle reeds uitvoeÊ, wordt goedgekeurd:
- inzameling grofuull op afroep
- huis-aan-huis ophallng GFT
- verwerking GFT
- inrâmeling ên verwêrklng KGA
- inzameling via het Reglonaal Overdag Station van diverse afualfractles
- tränsport en verwerklng fracties recyclagepark
- uitbatlng recyclagepark.

1. 2017.01.12 - B*tuursplan*finaal 12550-1175499275-364.pdf
Z. 2S17.01. 12 - Motiverhgsnota-fhaal i2550-1175499275-366.pdf
3. 2017.01, 12 - Ondememingsplan*finaal 12550-1 175499275,pdf
4, 2017.01. 12 - Statuten-fl naal 12550'1175499275-369.pdf
5. 2017.01, 12 - Ondernemlngsplan*finaalbUlagen 12550.Ff

Aldus beslist ln bovenvermelde zittlng,
Namens de Ge¡neenteraad

1500 Halle, 21 maart 2017

De secretäris van de De voor¿itter van de gemÊenteråad

Christiaens, stadssecretã ris de heer Bertrand Demiddeleer

8le
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Aanwezig:

Vergadering vãn 22 februari2017

Kris Ðegroote, gemeenteraadslid
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise
Snoeks, Patrick Þe Vos, Schepenen
Thierry Deblander, Lieven Vandenbroeçk, $andra Dero, Jordi Oornet,
MichaölSchoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, Annelies Desmet, Gemeenteraadsleden

lntergemeentelijke samenwêrking - Beslissing over het definitieve voorstel van 11
januari2017 van het overlegorgaan houdende intergemeentelijke sämsnwerking voor
afualbeheer middels een opdrachthoudende vereniging voor te leggen aan de
gemeenteraad

Het College,

Aanleiding en doel
1. Beslissing tot oprichting van een opdrachthoudsnde vereniging voor afualbeheEr

Ðe gemeenteraad besliste op 24 februarí 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging en duidde schepen Lieven Vandenneucker aan om zitting te
hebben in dit overlegorgaan.
Het overlegorgaan beschíkte over een periode van maximaal één jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studieopdracht te vervuflen.

Het overlegorgaan besliste om de deelnemende gemeenten voor te stellen om een
opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer op te richten en stelde hiervoor de
informatiebundel van 17 oktober 2016 ter beschikking en dit overeenkomstig artikel 26 DlS.

Bij besluit van 23 november 2016 verklaarde de gemeenteraad van Herne zích akkoord met
dit voorstel zonder bijkomende voorwaarde op te leggen.
Geen enkele van de andere deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachthoudende vereniging.

Overeenkomstig artikel 27 DIS werden de beslissingen van de deelnemende gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan.

Op 11 januari 2017 besliste het overlegorgaan bij consensus over het definitieve voorstel tot
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer. Dit voorstel werd aan de
deelnemende gemeenten voorgelegd met het verzoek om over het voorstel te beslissen
tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van opdrachthoudende
vereniging op 27 april 2CI17,

AAq{ÅVILÅN N
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Het definitieve voorstel bestaat uit de finale vereie van de motiveringsnota, het bestuursplan,
het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten.
Uit deze documenten blijkt dat in vergelijkíng met het voorlopige voorstel volgende
aanpassingen zijn aangebracht:r Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende

gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische
aanpassingen aan de statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

I
Overeenkomstig artikel 27 DIS kunnen de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
nu nog enkel goed- of afkeuren.

Overeenkomstig artikel 28 DIS kunnen de gemeenten die het definitieve voorstelvan het
overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging oprichten.

2. Beslissing tot beheereoverdracht van de activiteiten vermeld in artikel 4 van het
ontwerp van etatuten
De opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht,
waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomên beslissingen in het
kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen
zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

De gemeentelijlte deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de
statuten van het samenwerkingsverband. Artikel 4 van het ontwerp van statuten bepaalt dat
de beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatlen:r Preventie & Duurzaamheid;

,, . -Huie-aan*hui*ophaling van reokfval; --.-. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;. Huis-aan-huisophaling van PMD;. lnzameling van glas;. Verwerking restafval;r Ven¡rrerking grofvuil;r Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
. Samenaankoop afvalrecipiënten {zakken, glasbollen, containers, ... );

3. Beslissing tot beheersoverdracht van andere activitaiten
Het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept gaat uit
van de overnâme van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale, op een wijze
die de continuìIeít niet aantast door toepassing van de procedure voorzien in artikel 770
Wetboek van vonnootschappen.

Artikel 4 van de ontwerpstatuten biedt de mogelijkheid om middels beheersoverdracht aan
de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van andere activiteiten op
het vlak van afvalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van de
opdrachthoudende vereniging vallen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om van dle
mogelijkheid gebruik te maken en met het oog op de beoogde continuìteit ook in te stemmen
mei de beheersoverdracht voor die andere actíviteiten inzake afvalbeheer waarvoor de
gemeente vandaag al een beroep doet op Haviland lntercommunale, namelijk. inzameling grofvuiloP afroePr inzameling en verwerking KGA



a

. inzameling via hêt Regionaal Overslag Station van diverse afvalfractiesr transport grofvuil vanuit het recyclagepark

4. Benoeming van bestuurders
Artikel 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging bepaalt dat de
vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht van de
deelnemers.
De gemeenten kunnen kandidaten voordragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging en voor de þenoeming als bestuurder met raadgevende stem
van de opdrachthoudende vereniging.

Bevoegdheid
Art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische gronden
Art. 26 en 27 van het Ðecreet van 6 juli 1001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Art. 35, 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging waarbij schepen Lieven Vandenneucker werd aangeduid om
zitting te hebben in dit overlegorgaan.

Advios en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:

1. ln te stemmen met de inhoud van de finale documenten en het definitieve voorstel
van het overlegorgaan tot oprichting vân een opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer

2. aldus in te stemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van de opdrachten
vermeld in dezç finale documenten

3. eveneens in te stemmen met de þeheersoverdracht van andere activiteiten inzake
afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag al een beroep doet op Haviland
lntercommunale

4. in te stemmen met de voordracht van Vanessa Van Hende als kandidaaþbestuurder
van de opdrachthoudende vereniging

5. ìn te stemmen met de voordracht van Thierry Deblander als kandidaat-bestuurder
met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging

Beslui* Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen,
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting
van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting
van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkingsconcept dat in de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van
11 januari 2017 is uiteengezet wordt goedgekeurd.

4f,tr.f"ç13., De gemeenteraad beslist om, $amenhangend met haar deelname aan de
oprichting van de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor dis
opdrachten waarvoor krachtens artikel 4 van het onfi,vêrp van de statuten minstens een
þeheersoverdracht moet word en verricht, namelijk:r Preventie & Duureaamheid;. Huis-aan-huisophaling van restafval;r Huis-aan-huisophaling van papier en karton;

e Huis-aan-huisophaling van PMD;r lnzameling van glas;



r Verwerking restafval;¡ Verwerking grofvuil;r Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
e $amenaankoop afvalreciplënten (zakken, glasbollen, containero, ... )

Artikêl 3: CIe gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen van andere
activiteiten inzake afvalbeheer wsarvoor de gemeente vandaag al een beruep doet op
Haviland lntercommunale namelijk:r lnzameling grofvuilop afroepr lnzameling en verwerking KGAr inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afualfracties

e transport grofvuil vanuit het recyclagepark

Aüikel 4l De gemeenteraad beslist om mewouw Vanessa Van Hende voor te dragen als
kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging,

Artikel 5: De gemeenteraad beslist çm de heer Thierry Delander voor te dragen als
kandidaat bestuurder met raadgevende etem van de opdrachthoudende vereniging.

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt overgernaakt aan Haviland

Gedaan in zitting, datum als hiervoor

Get. Ann Naert,
gemeentesecretaris

get. Kris Degroote
gemeenteraadalid

Voor esnsluidend afschrift

vootzitter van de gemeenteraad



Provincie VLAAMS-BRABANT Gemeenre I 880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

UIîTREKSEL UIT ÞE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN: 27 lebruari20lT

Aanwerig Chris RENI ERS, voor¿itter,
Edward DE WlT, burgemeester.

-voorziner
Else VANDEN BROECK, llse RYI'4ENANT$, Dirk HERMANS, Jan BUELENS, Sven
ROBIJN, Ann VERGAELEN, Ann VAN ROMPAEY, Mathias DIRICX Hilde ÞË
KEERSMAEKER, Hilde THIELEI-4ANS, Geen VAN DE VOORDE, Yves ROUSSEAUX,
nadsleden.
Siebe RUYKENS, gemeentesecreþris.

DAGORDE

8'PUNT:

De raad,

Vewuijzingen

Art. 26 ên 27 van het Deøeet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet

Toelichting

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg "DlS");

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende
vereniging, waarbij de heer Freddy De Ruysscher, lid van het college van burgemeester en
schepenen, werd aangeduid om zitting te hebben in dit overlegorgaän en de heer Jos Thomas, lid
van het college van burgemeester en schepenen, werd aangeduid als plaatsvervangend
afgevaardigde in het overlegorgaan,

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar, ingaand
op zijn installatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;

Gelel op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016 die
overeenkomstig artÍkel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2B november 2016 waarbij de gemeenteraad zich
akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel
worden aangebracht;

INTERGEMEENTELIJKË SAMENWERKING - BËSLIËSING OVER HET
DEFINITIEVE VOORSTEL VAN I1 JANUARI 2017 HET
OVERLEGORGAAN HOUDENDE INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING VOOR AFVALBEHEER MIDDELS EEN
OPDRACHTHOUDËNDE VERENIGING - GOEDKEURING,
{GR I 7/27.0ã8/obgd08ld}

HA ILAN N
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2? Dl$, de beslissingen van de deelnernende
gemeenten ziin voorgelegd aan het overlegorgâân;

Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente hee{l beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachthoudende vereniging;

Overwegende dat het overlegorgaan op 11 ianuari 2017 bü conoensus heefi,beslist over het
definitieüe voorstsl tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalþeheer en dit
voorstel aan de deelnemende gémeenten heefi voorgelegd met het vezoek 0m over het voorstèl
te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van opdrachthoudende
vereniging op 27 april 2017;

Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met hel voorlopige voorstel
volgende aanpassingen zijn aangebracht:. Het vas¡eggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende gemeenten in

artikel 14 van het ontwerp van statuteil, naâst enkele technische aanpassingen aan de
statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur'

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DlS, de deelnernende gemeenten het definitieve
voorstel enkel kunnen goed- of afkeuren.

Overwegende dat, overeenkomstig artikel2S ÞlS, de gemeenten die het defínitieve voorstel van
het oveilegorgaan goedkeuren, uitert¡t< binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeurinlg, londeidaartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;

Overwegende dat de gemeenleraad kan instemmen met de inhoud van de finale documenten en
het definitieve voorstel van het overlegorgaan wensl goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verståan het toevertrouwen door de deelnemende
gå*e"nten aan het sarnenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen gonomên
[eslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht
onlzeggen zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht
overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverbandi

Gelet op artikel 4 van het ontwerp van statuton dat bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de
uítvoering van volgende opdrachten moet omvatten:
Preventie & Þuurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMÐ;
lnzameling van glas;
Venrerking restafual;
Verwerking grofvuil;
Verwerking Fost Plus fractie* (papier & karton, PMÐ, glas);
Samenaañkoop afvalrecipiënten {zakken, glasbollen, containers, ". );

Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, de
gúe*ni*rrad kan instemmen mdt de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde
opdrachten;



Ovenregende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
samenwerkingsconcept uitgaat van de overilame van de bedrijfstak afualbeleid van Haviland
lntersommunale, op een wijze die de continui'teit niet aantast door toepassing van de procedure
voorzien in artikel 770 Wetboek van vennootschappen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van
andere activiteiten op het vlak van afualbeheer, voór zovef die binnen het maatschappelijk doel
van de opdrachthoudende vereniging vallen;

Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en mel hef oog
op de beoogde continuiteít wenst over te gaan tot beheersoverdracht voor die andere activiteiten
inzake afvalbeheer wâarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland lntercommunale,
namelijk:
r inzameling grofuuil op afroep
r huis-aan-huis ophaling GFT
r verwerking GFT
r inzameling Ên vÊrwerking KGA¡ inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse

afualfracties
¡ transport en verwerking fracties recyclagepark
¡ uitþatingrecyclagepark

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

B E S L I S T: met 13 stemmen (meerderheid en Groen-fractie) bij 5 onlhoudingen (N-VA-
fractie) :

Art.1 De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan lot oprichting van
een opdrachlhoudende vereniging voor afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting
van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstíg het samenwerkingsconcept dat in
de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten
van 11 januari2017 is uileengezet.

Art.2 De gemeenteraad beslist om, samenhangend met haar deelname aan de oprichting van
de opdraohthoudende verenigíng, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten
wâarvoor krachtens artikêl 4 vân het ontwerp van de slatuten mínstens een
beheerroverd racht moet worden verricht, namel ijk:
Prevenlie & Duuzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huieophaling van PMD;
lnzameling van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fraclies (papier & karton, PMÞ, glas);
Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ... ).

Art.3 De gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:r inzameling grofuuil op afroep. huis-aan-huis ophaling GFT. verwerking GFT



r inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse
afualfracties

r transpoü en verwerking fracties recyclagepark
r uitbating recyclagepark

Aldus gedaan en beslist in zitting datum als ten hoofde.
de secretaris,
get, Siebe Ruykens

Voor eensluidend verklaard afechrift:
Kapelle-op-den-Bos, 28 februari 201 7

ln opdracht,
de

Siebe s

de voozitter,
get. Chris Reniers

Chris Reniers



Provincie VLAAMS-BRABANT Gerneente I 880 KAPELLË-OP-DEN-BOS

U¡TTRËKSEL UIT DE NOTULËN VAN DE GEÞIEENTERAAD

ZITTING VAN: 27 februarí 20l'7

Aanwezig Çhris ßENIERS, voonitter
Edward DE WlT, burgemeesrer

-voo
Else VANDEN BROECK, llse RYMENANTS, Dirk HERMANS, Jan BUELENS, Sven
ROBüN, Ânn VËRGAELEN, Ann VAN ROMPAEY, Marhias DlRlCX, H¡lde ÞE
KËËRSMAEKER, Hilde THIËLEI.1ANS, Geen VAN DE VOORDE, Yves ROUSSEAUX,
raadsleden.
Siebe RUYKENS, gemeentesecretaris.

Art, 26 en 27
Art. 35 en 42

DAGORDE

9O PUNT: AANDUIDEN VAN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER ËN EËN
KANDIDAAT.BESTUURDER T!/IET RAADGËVENDE STEM IN DE
OPORACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER TOT EN
MET 3I DECEMBER 2018. BIJ GEHEIME STEMMING- GOEDKEURING
IGR 17 t 27 .02/9/obg r0 I 2/d )

Dê raad,

Venvijzingen

van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de inlergemeentelijke samenwerking
van het Gemeentedecreet

Toelichting

Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring van het definitieve voorstel van 11
januari 2017 het overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking vûor afvalbeheer
middefs een opdrachthoudende vereninging.

Gelet op art. 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een rââd van bestuur, benoemd op voordracht van de
deelnemers,

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende veren¡ging;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat overtot geheime stemming :

Kandidaaþbestuurder

Freddy Ðe Ruysscher : met 13 stemmen tegen 5 stemmen



KarìCidaaþbestuurdçr met r?adoevende stem

Yves Rousseaux : met 7 stemmen bij 11 onthoudingen

BESLIST:
Art.1 De gemeenteraad beslist om de heer Freddy De Ruysscher, schepen, na geheime

stemìmìng voor te dragen als kandidaaþbestuurder van de opdrachthoudende vereniging.

Art.2 De gemeanteraad beslist om de heer Yves Rousseaux, raadslid, na geheime stemming
uooite dragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging.

Aldus gedaan en beslíst in eitting datum als ten hoofde
de secretaris,
get. Siebe Ruykens

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kapelle-op-den-8o8, 28 februari 201 7

ln opdracht,
de

$iebe ns

de voorzitter,
get. Chris Reniers

de vooaitter,

Chris Reniere



HAVI[-Aþ,I D
I 3 ÅPr. ?ûrT

INü äKüM ËN

r
gemeente Lennik

UITTRËKSEL UTT DE NOTULËN VAN T}Ë GËMËENTERAAD

Zitt¡ng van 27-03-2At7

Aanwezig:

r Koenraad Ameys------- ---------voorzitter;¡ lrina De Knop----- ---------burgemeester;r Heidi Elpers, Johan Limbourg ën Yves De Muylder, Filíp Van Ginderdeuren------
-schepenen;

r Nestor Evens------'- ------OcMw-voorzitter- schepen;
' Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O,

Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, L¡en De
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Filip Rooselaers/----------raadsleden;r Natalie Vermeir----- ------wnd. secretaris;

Verontschuldigd:r Peter Mergan------ ---*---------secretaris;. Jasper De Bruyn en Kelly Van Vlaenderen----------- ----raadsleden

t.- MrlËIEu - BEslrssrNc oyF& HET_psfr[lITI"EvF_,.'ll*pRsTEL ,vAN 11
¡êNUARI 2017 VAN HET OVqA,LEqoRGAAN HpUÞË-NpË ¡NTERGEMEENTELTJKE
SAI,IÊNWËRKING YOOR ATVAIPËHEE.B MIDDËLS ËËN .gPDRAçHTHOUgËNDE
vERE NIGING :goEIlKEU KI,lt{ç

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(hierna kortweg "DIS");

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 35 en 42;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van tot deelname aan het overlegorgaan houdende
¡ntergemeentelijke samenwerklng voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende
verenlging;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 tot deelname aan het
overlegorgaan houdende intergëmeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels
een opdrachthoudende vereniging, waarbij Heidi Elpers werd aangeduid om zitting te
hebben in d¡t overlegorgaðn;

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar,
ingaand op zijn ínstallatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichtìng van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober
2016 die overeenkomstig artÌkel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten
werd gesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2016 waarbij de gemeenleraad
zich akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aan
het voorstel worden aangebracht;

Overwegende datr overeenkomstig art¡kel 27 DIS, de beslissingen van de
deelnemende gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;



Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachlhoudende vereniging;

Overwegende dat het overlegorgaan op 11 jânuari 20f7 bìj consensus heeft beslist
over het defìnitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende véreniging vûor
afvalbeheer en dit voorstel aan de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het
verzoek om over het voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de
eventuele oprichting van opdrachthoudende vereniging op 27 april 20L7;

Overwegende dat hêt definitieve voorslel bestaal uit de finale versie van
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp
statuten;

de
van

Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige
voorstel volgende aanpassingen zijn aangebracht:
Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het onlwerp van statuten, naast enkele technische
aanpassingen aan de ståtuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de deelnemende gemeenten het
definitieve voorstel enkel kunnen goed'of afkeuren;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 28 DtS, de gemeenten die het definitieve
voorstel van het overlegorgaan goedkêuren, uiterliJk blnnen drle maanden die volgen
op de beslissing tot goedkeuring, zonder dâartoe verplieht te zijn, de
opdrachthoudende veren¡ging kunnen oprichten;

Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de ínhoud van de finale
documenten en het definitìeve voorstel van het ovedegorgaan wenst goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniglng een samenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verstâan het toevertrouwen door de
deelnemende gemeenten aan het sarnenwerkingsverband van de uitvoering van de
door hen genomen beslissingen in het käder van zijn doelstellingen, in die :in dat de
gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te
voêren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht
overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband;

Gelet ôp artikel 4 van het ontwerp van statuten dat bepaalt d¿t de beheersoverdracht
minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:

Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzameling van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofvuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbotlen, containers, ...) ;

Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, de
gemeenteraad kân lnstemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van
voormelde opdrachten;

Overwegende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
samenwerkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrijfstak afualbeleid van
Haviland Intercommunale. op een wijze die de continuiteit niet aantast door
toepassing van de procedure voorzien ìn artikel 770 Wetboek van vennoÕtschappen;
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Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de u¡tvoer¡ng toe te
vertrouwen van andere activiteiten op het vlak van afualbeheer, voor zover die binnen
het rnaatschappelijk doef van de opdrachthoudende vereniging vallen;

Overwegende dät de gemeenteraãd van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en
met het oog op de beoogde continuiteit wenst ûyer te gãan tot beheersoverdracht voor
die andere activiteiten inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet
op Haviland Intercommunale, nameliJk:

inzameling grofvuil op afroep
huis-aan-huis ophaling GFï
verwerking GFT
ínzameling en verwerking KGA
ineameling via het Regionaäl Overslag Station van diverse afvalfracties
transport en verwerking fracties recyclagepark
uitbating recyclagepark

Gelet op art. 15 van het ontwerp van statuten van de opdrâchthoudende vereniging,
volgens hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op
voordracht van de deelnemers;

Overwegende de toewiJzing door elke fractle van de k andidaten door middel van een
voordracht gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;

Overwegende dat de fractievoor¿itters b¡j de oproeping tot de gemeenteraad van 27
maart 2017 een verzoek tot indiening van een voordrachtsakte hebben ontvðngen
voor voordracht van een kandidaat bestuurder en voor de voordracht van een
kandfdaat bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

Overwegende dat 2 voordrachtsaktes ontvangen werden;

Overwegende de kandidatuur vån volgende raadsleden om te worden voorgedragen
voor de benoeming als bestuurder van de opdrachthoudende vereniging:

Overwegende de kandidatuur van volgende raadsleden om te worden voorgedragen
voor de benoeming als bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging:

Voor de fractie N-VA/Lenn¡kã

Naam en voornaðm kandidaat beçtuurder
met raadqevende stem

Geert De Cuyper

Overwegende het ontvankelìjkheÌdsonderzoek door de gemeenteraadsvoorzitter van de
neergelegde voordrachtsakten ;

In openbare zitting en b¡j gehêime stemming;

3

Naam en voornãam kandidaat bestuurder

Heidi Elpers



Overwegende het resultaåt van de stemming over de aanduiding van de kandidaat-
bestuurder en kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende
vereniging:

NAAM KANDIDAAÏ AANTAL STEMMFN

Kandidaat bestuurder Heidi Elpers 10 ja stemmen

NAAM KANDIDAAT AANTAL SÏEMMEN

Kandidaat bestuurder met
raadgevende stem Geert De Cuyper 16 ja stemmen

BESTTSI

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het def¡nitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting
van eÊn opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer goed en stemt in met de
opr¡chting van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het
samenwerkingsconcept dat in de motiveringsnota, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 11 Jänuär¡ 20t7 is uiteengezet.

Artikel?l
De gemeenteraad beslist om, samenhångend met haar deelname aan de oprichting
van de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten
waarvoor krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens een
beheersoverdracht moet worden verricht, namelijk;
Preventle & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafval ;
Huis*aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzamellng van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofvuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton. PMD, glas);
Samenaankoop afualreciplënten (zakken, glasbollen, containers, ...).

Artilçel 3:
Dê gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten;

r inzameling grofvuil op afroep
. huis-aan-huis ophaling GFT
r verwerking GFT
r inzameling en verwerking KGA
r inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties
. lransport en verwerking fracties recyclagepark¡ uitbating recyclagepark.

Artiks.l*4r
De gemeenteraad beslist om mevrouw Heidi Etpers voor te dragen als kandidaat-
bestuurder van de opdrachthoudende vereníging.

4



&trelgj
Ðe gemeenteraad beslist om de heer Geeft De Cuyper voor te dragen als kandidaat
bestuurder met rãädgevende stem van de opdråchthoudende vereniging.

Aldus beraadslaagd te Lennik, in ¿¡tting van heden.

NAMENS DE GEMËÊNTERAAD

de wnd. secretaris de itter

NAtAIiE VERMEIR Koenraad AMEYs

5



HAVILAN D
- { AFR, 2tl7

INGEKOM TN
Linkebeek,3l maart ?ory

INTERCOMMUNALE HAVILAND
De heer Stephan VERWEE
Brusselsesteenweg 617LINKEBEEK

163o
16o ASSE

Betreft: lntergemeentelijke samenwerking - Beslissing over het definitieve voorstel van u januari
2or7 vðn het overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking voor
afualbeheer middels een opdrachthoudende vereniging

O. ref.:gor.4/VÞB/mcb Bijlage: r
Contactr Veerle De Brael - I oz ì99 93 ar - veerle.debrael @linkebeek.be

Wij hebben de eer u hierbíj, ter kennisgeving, een beslissing over te maken van de gemeenteraad in
zitting van 27 maart zor¿ betreffende de in rubriek vermelde aangelegenheid.

Wij wensen er u goede ontvangst vðn en verblijven inmiddels

Met hoogachting,

Namens het college,

De ris, De

Veerl Damien THIËRY

Gemeenteplein z, 163o Linkebeek I I oz/38o 6: r5 | www.llnkebeek,be I Ondernem in gsnumm er : ozo7, 48 4.38 4



P r ovi n ci e V ld d m s- B rabs nt

LINKËBEEK
r,63o

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GHMËEI.ITERAAÞ

Zitting van 27 maart 2ory

Aanwezig: De heer D. Thiéry, eerste schepen-voorzitter,
De heer E. De Bruycker, burgemeester,
De heer Y. Ghequiere en mevrouw V. Geeurickx, schepe nen,
Mevrouw C. Grüter-Laterre en de heren P. Sedyn, D, Schwarts
en P. Nardone, mevrouwen L. Leblon en M. Callebaut-
Wennmacher, de heren P. Opoczynski, R. Otten, A. Trejbiez en
T. Arnould, mevrouw A. Bauwens, raadsleden.
Mevrouw Veerle De Brael, secretaris

De gemeenteraad,

?. lnteroemeenteliike samenwerkino - Beslissino over het definitieve voorstelvan 11 ianuari
?or7 van het,gverlegorgaan houdende interggr.negntelijke samenwerking vqor afualbeheer
midçLell een opdreç-hJhoudende vereniging

Gelet op artikel 35 en 42 van het Gemeentedecreet
Gelet op het decreet van 6 juli zoor houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
"015"), meer bepaald artikel z6 en z7;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 maart zo16 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende
vereniging, waarbij dhr Yves Ghequiere werd aangeduid om zitting te hebben in dit overlegorgaän;
Overwegende dat het overlegorgâan over een periode beschikt van maximaal één jaar, ingaand op
zijn installatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;
Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor afualbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober zo16 die overeenkomstig
artikel z6 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 november zo16 waarbij de gemeenteraad zich akkoord
heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aãn het voorstel worden
aangebrachq
Overwegende dat, overeenkomstig artikel z7 Ðlr5, de beslissingen vän de deelnemende gemeenten
zijn voorgelegd aan het overlegorgâan;
Overuvegende dat geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van deelneming
aan de opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat het overlegorgaan op n januari zorT bij consensus heeft beslist over het
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer en dit
voorstel aan de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het voorstel te
beslissen tegen 3r mðart zoxT met het oog op de eventuele oprichting van opdrachthoudende
vereniging op z7 april zorT;
Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuteni
Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstÊl
volgende aanpassingen zijn aangebracht:
r Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende gemeenten in

artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische aanpassingen aan de statuten
op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.



Overwegende dat, overeenkomstig artikel z7 DlS, de deelnemende gemeenten het definitieve

voorstel enkel kunnen goed- ofafkeuren;
CIverwegende dat, overeenkomstig artikel z8 Dl5, de gemeenten die het definitieve voorstelvan het

overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;

Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de finale documenten en

het defìnitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is met beheers-

overdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gem€entÊn äan

het samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen beslissingen in het kader

van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of met
derden dezelfde opdracht uit te voeren;
Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht

overeenkomstig de statuten van het samenwerkin gsverband;

Gelet op artikel 4 van het ontwerp vêñ $tatuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de

uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:
¡ Preventie & Duurzaamheid;
. Huis-aan-huisophaling van restafual;
. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
. Huìs-aan-huisophaling van PMD;
. lnzameling van glas;
. Verwerking restafual;
. Verwerking grofvuil;

' Verwerking Fost Plus fracties (papier & kañon, PMÞ, glas);
r Samenaankoop afualrecipiënten (zakken, g lasbollen, contäifl ers''.. );
CIverwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, de

gemeenteraad kan instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde

opdrachten;
Ovenruegende dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het

samenwerkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrijfstak afualbeleid van Haviland

lntercommunale, op een wijze die de continuiTeit niet aantast door toepassing van de procedure

voorzien in a*ikel 77o Wetboek van vennootschappen;
Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerp statutên biedt om middels beheersoverdracht

aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vêrtrouwen väî andere activiteiten op het

vlak van afvalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van de opdrachthoudende

vereniging vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruìk te maken en met het oog

op de beoogde continuiteit wenst ûveÍ te gaan tot beheersoverdracht voor die andere activiteiten

inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland lntercommunale,

nameIijk:
r inzameling grofuuil op afroep
¡ huis-aan-huis ophaling GFT
r verwerking GËT
r inzamelìng via het Regionaat Overslag Station van diverse afualfracties
r transport en verwerking fracties recyclagepark
r uitbating recyclagepark



Gelet op artikel 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens

hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht van de

deelnemers;
Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de

opdrachthoudende vereniging, nl. de heer Yves Ghequiere;

Gelet uit de geheime stemming blijkt dat op r.5 stembriefies, 15 stemmen werden uitgebracht op

naam van Yves Ghoquiere;
Op voorstelvan het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT mÊt eenpårigheid van stemmen:
Aftikel r : Þe gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaân tÕt oprichting van

een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting van die

opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkingsconcept dat in de

motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 11

januari zorT is uiteengezet.
Artikel z : De gemeenteraad beslist om, sarnenhangend met haar deelname aan de oprichting van

de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten \¡/aaryqor

krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statutÊn minçtens een beheersoverdracht moet worden

verricht, namelijk;
Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafual;

Huis-aan'huisophaling van papier en karton;

Huis'aan-huisoPhaling van PMÐ;

lnzameling van glas;

Verwerking restafua[;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMÞ, glas);

Samenaankoop afu alreci piênten (zakken, glasbollen, containers, ...).

Artikel: : De gerneenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende

opdrachten:
inzameling grofuuil oP afroeP

huis'aan-huis oPhaling GFT

verwerking 6FT
inzameling via het Regionaal overslag station van diverse

afualfracties
tÌð nsport e n verwerkin g fracties recycla gepa rk

uitbating recYclagePark

Artikel ¿ : De gemeenteraad beslist om Yves Ghequiere voor t€ dragen als kandidaat'bestuurder

van de opdrachthoudende vereniging.

De secretaris,
(g) V. DE BRAEL

De voorzitter,
(9) D. THIÉRY

Voor gelijkvormig afschrift,
Línkebeek, 3r maart zor7.

De
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De
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Ondenrerp: voorstel overlegorgaan houdende oprichtlng van lntradura

Geachte

Als bijlage vlndt u de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2017 met betrekking tot de
goedkeuring van het definitieve voorstel van 11 januari 2017 van het overlegorgaan houdende de
oprichting van lntradura, opdrachthoudende vereniging.

Met vriendelijke

tû
Eddie De

Burgemeester
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- ü i{ÅÅfü ïût7

INGFKÜIVI gN
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GEMEENTERAAD*t{'- Besluit

Aanwezig:

ZITTING V'AN 20 FEBRUARI2OIT

Tonia Abbeloos, Voorzitter gemeenteraad
Eddie De Block, Burgemeester
Steven Elpers, Paul Van Den Eynde, David De Valck, Maarten Mast,
Mario Vandevelde, Schepenen
Julie Asselman, OCMW-voorzitter/schepen
Alfons Heyvaert, Gaspard Graind'orge, Joris Verspecht, Chantal Mostaert,
Lieven Vanderstappen , Nadine De Keersmaeker, Walter Teugels , Carol
Ann Pilgrim, Nele Ðe Block , Roger Van Bael , Lut Hellinckx-Brasseur, Luc
Ceulemans, Lieven $tassijns, Marc Vanderstraaten, Liliane Hauspie,
Ludwig De Mesmaeker, Koen Luypaert, Raadsleden
Chris Van den Bossche, Gemeentesecretaris

YarontschuldiqC"i StijnDeKeersmaeker,Raadslid

GRONþGEBIËDZAKEN
lntergemeentelljke samenwerking - goedkeuring van het
definitlevs voorstel van 11 januarl 2017 van het overlegorgaan
houdende de oprichting van lntradura, opdrachthoudende
vereniglng

GR/20r7l0r9

Openbare zitting

Reqeloe.)tinF:õãmüm6 en 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentetijke samenwerking;

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet;

Getet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
"Dls");

Omschri ivinq/overweoende:
@ãdsbeslissingvan29februari20J6totdeelnameaanhetoverlegorgaan
houdende intêrgemeentelijke samenwerking vsor afualbeheer middels een opdrachthoudende
vereniging, waarbij Eddie De Block werd aangeduid om zitting te hebben in dit overlegorgaan;

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar, ingaand op
zijn installatievergadering om zljn studieopdracht te vervullen;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016 die overeenkomstig artikel
26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd gesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2B november 2016 waarbij de gemeenteraad zich akkoord
heeft verklaárd met dit voorstel zonder voon¡traarde dat wijzigingen aan het voorstel worden
aangebracht;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DlS, de beslissingen van de deelnemende gemeenten
zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;
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Overwegende dât geen enkelc deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van deelneming
åân de opdrâchthoudendê vereniging;

Overwegende dat het overlegorgaan op 11 januari 2A17 bij conssnsus heeft beslist over het
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer en dit
voorstel âân de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het voorstel te
beslissen tegen 31 mâart 2017 mef het oog op de eventuele oprichtíng van opdrachthoudende
vereniging op 27 april 2017 ;

Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van slatuten;

Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel volgende
aanpassingen zijn aangebracht:

t Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdrâgen van de deelnemende gemeenten in
artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische aanpassingen aan de
statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DlS, de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
enkel kunnen goed- of afkeuren;

Ovenuegende dat, overeenkomstig artikel 28 Dl$, de gemeenten die het definitieve voorstel van het
overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot goedkeuring,
zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten;

Motiverino:
Overwegende dat de gemeenteraad kan ínstemmen met de inhoud van de finala documenten en hel
definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging êên samenwerkingsverband is met
beheersoverdrachl, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten
aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen beslissingen in het kader
van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of met derden
dezelfde opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersopdracht overeenkomstig
de statuten van het samenwerkingsverband;

Gelet op artikel 4 van het onlwerp van statuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de
uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:

. preventie & Duurzaamheid;

r huis-aan-huisophaling van restafval;

o huis*aan-huisophaling van papier en karion;

r huis-aan-huisophaling van PMD;

r inzameling van glas;

r verwerking restafvaf;

r verwerking grofvuil;

. verwerking Fost Plus fiacties (papier & karton, PMD, glas);

. samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers,...);



Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het de{înitieve voorstel, de gemeenteraad
kan instãmmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde opdrachten;

Ovenruegende dat het definitieve vocrstel als basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept
uitgaat üan de overnâmê van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommun3þ.9P een wiize
diãde continujTeit niet aântast door toeþassing van de procedure voorzien in artikel 770 Wetboek van
vennootschaPPen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel 4 van de ontwerpstatuten biedt om middels beheersoverdracht
åan ¡e'opOracninoúdende vereniging de uitvoering loe te vertrouwen van andore acliviteiten op het
vlak van afvalbeheer, voor eovel die binnen heimaatschappelijk doel van de opdrachthoudende
vereniging vallen;

Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en met het oog op
ce beooäde continuiTeit wenst over te gaan tot beheersoverdracht voor die andere âctiviteiten inzake
afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland lntercommunale, nameliik;

r in;ameling grofuuil oP afroeP

r huis-aan-huis oPhaling GFT

. verwerking GF'l

r inzameling en verwerking KGA

r inzameling via het Regianaal Overslag $tation van diverse afvalfracties

. transport en verwerking fracties recyclagepark

r uitbating recyclagepark

Gelet op art. 1S van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, vnlgens hetwelk
O" uer*i..,iging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht van de deelnemers;

Gelel op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de
opd rachthoudende vereni ging;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voôr de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeeeter en schepenen;

BE$LUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikoll
De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een
ãpdrãchthoudende verenging voor afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting van die
õþdraohthoudende vereni$ing overeenkomstig het samenwerkingsconcept dat in de motiveringsnota,
nei bestuursplan, het oñdernemingsplan en het ontwerp van ståtuten van 11 januari 2017 is

uiteengezet;

Artikel2
Ðe gemeenteraad beslist om, sâmenhangend met haar deelname aan de oprichting van de
apdrãchthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten wâârvoor krachten
ar¡fet ¿ van het ontwerilvin de statuten minstens een beheersoverdracht moet worden verricht,
namelijk:

r preventie & Duurzaamheid
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I huis-âan-hui*ophaling van restafual;

r huis-aan-huisophaling van papier en karton;

r huis'aan-huisophaling van PMD;

r inzameling van glas;

r verwerking restafoal;

¡ venüerking grofvuil;

r venrrerking Fost Plus fracties (papler & karton, PMD, glas);

I samenäankoop afvalrecipiönten (zakken, glasþollen, containers,...),

Artikcl S

¡ De gemeenteraad beslist om bovendien behesrsoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:

¡ lnzameling grofuuilop afroep

r huis-aan-huis ophaling GFT

. verwerking GFT

r inzameling en verwerking KGA

r inzameling via het Regionaal Overslag Station van dlverse afvalfracties

r transport en venverking fracties recyclagopark

r uitbating recyclagepark

Artikel4
De gemeenteraad beslist om burgomeester Eddie De Block voor te dragen als kandídaat-bestuurdsr
van de opdrachthoudende vereniging.

ArtikelS
De gemeenteraad beslisl om raadslid Lien Casier voor te dragen als ltandidaat hrestuurdor met
raadgevende stem (zijnde een raadslid verkozen op êen lijsl waarvan geen enkele ver:kozen deðl
uitmaakt van het college van burgemeêster en schepenen) van de opdrachthoudende vereniging,

Gemeentesecretaris
Chris Van den Bossche

De voorzitter
Tonia Abbaloos

Voor eensluidend afschrift -\

De,voorzitter
Tonia Abbeloos
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13 1017_€R-ü'O2:t Opdladrtftoudsndc verenlglng voor añralboheer -
Deffinltleve voor¡bl overlegorgsan tot oprlcåSng .
Gocdkeuring

$ämönãtGltlng;

Aanwerlg:
de heer Albert Beerens; de heer Willlam Engels; mevrouw Luþard Van der Bo¡ght; de heer Pol
Verhaevert; nævrouw AnJa Haverals; de heer Jan Couck; de heer Johan Deleu; de heer Piene Van de
Velde; mevrþuw Marijke De V¡s; mevrouw Ineke Robijns; mevrouw Joske Vermeir ; mevrouw Inez De
Coninck; mevrouw Arianne De Bondt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer \Mlly Segers; met/rouw
Inge De Nil; de hes Jeroen Eæens; de heer Luc De Ridder; mevrouw Marleke De Medts; de heer
Wouter Van Driessche; de hær Roland t.lortler; de heer Florls Van den Broeck; de heer Nlco Du
Buisson; mevrouw Katleen Biesemans

Zifn evensêns aanwsdg:
de heer Pahidc De Smedt

Bæchr$ving
Äanlcidlng en ænte:û
De gemeenteraad rran Opwük heeft zich ln zitüng van ?2.11.2016 akkoord verklaard met het voorstel
ran het overlegorgaan tot opridrting \Ën een o$radrthardende vereniging voor afoalbeheer, zonder
yoorwaarde dat wiJzlglngen aan het vooßtel worden aangebracht.

De gemwrter¿adsbeslisingen van de deelnemende gemeenten werden aan het overlegorgaan
voorgelegd €n geerì qkele deelnemende gemeente heefr besllst om af te zlen van deelnøning aan de
opdra&tho¡d*rde vereniging.

Het overlegorgaan heeft op 11.01.2017 definitlef beslist over het def¡nit¡e\re voorstel tot oprichtlng van
ee¡ opdrachthoudende vereniging voor afi¡albeheer. llet definitieve voorstel bestaat ult de finale
l¡ersie wn de mofiveringsnob, heÈ bestuurçlan, het ondememingsplan en het ontwerp van sÞh¡ten.
Ut deze doq¡rnenten bl¡Jkt dat in rrergel$king met het rrcorloplge roorstel volgende aanpasslngerr ziJn
aangdracht: hq wsdeggen lan maxlma roor de werkingsbiJdragen van de deelnemende gemeenten
in aÊlkel 14 rran het ontwerp wn shh¡ten, naa* enkele tedrnldre aanpasslrçen aan de sÞtuten op
vezoek r¡an het Agenbdrap Binnenlands Bestuur.

De opdraüthoudende vereniglng ls een samenwerkingwerband met beheæoverdradrÇ waaronder
rærstaan wordt het tog ertrouw€n door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkfngwerband
v¿n de ultvoering ron de door hen genomen bællssingen ln het kader lan zün doelstelllngin, ln dle

Opdrachthoudende vereniging vmr atualbeheer - llefinitieve voorstel overlegorgiran tot oprichting ll4
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De beheersor¡erdracht d¡ent votgens artilæ! 4ivari, het ontwerp ran sta$¡ten minstens de uitvcering
wn voþende opdrad¡ten te omvattèn: prerenüe &duunaamheld, huiò'aan'huisoBhallng van
rcs¡¿ñrã, hub-ãar¡.hulsophaling ran papier en karton, huis.aan-huisophaling ræn P{Dl inzqm{i1g van
glas, verwerking resañral, vønerklng grofoull, verwerling Fost Plusfracües (papier &' ¡{år¡on, FMD,

óhs), samenaankoop afuaü'ecipiënten (zakken, g lasbollen, corrÞiners,...),

Het delinitiac wqrstel dat als basis dient voor de uitwerking van het samenwerkingsconæpt, gpat uit
van de ovemame van de bedrijfstak añirElþeleid ræn intercommunale tlaviland, op qn wiJze.dle d|
continultelt niet aantåst door toepassfng van de procedUre voorzien in artikel 770 ran het Wetboek
van vennootsdtappen.

Artjkel¡l van de ontweçstatuten biedt de mogelijkheid om middels beheersoverd¡:acht aan de
opdrachthoudende vereniging de uitvoerlng toe te vertrür$req vån andere acüvitsiler-¡ Qp.,hd,ylak van
aflralbeheer, voor zover d¡e U¡nnen het maatscñappeliJk doel ran dê opdnchthouderlde vereö¡Akts '
vallen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om vãn deze mogelijkheid gebruik te maken en met
het oog op het venekeren van de beoogde continuiteit in tÊ gaãn op de beheersoverdradlt voor die
andere a*¡viteltsr inzake afrrclbeheer waðrvoûr de gemeente vandaag beroep doet op
intercornmunale llaviland, namelflk: lnzamellng grofuirilop afroep, huii'aan-huisophslir€ GFf,
verwerking GFT, lnzamellng m verwerking KGA, inzameling vla het Reglonaal@erslag Sbtion van
diveræ afoalfracties, transport en verwerlcing fracües recyclagepa& uitbating ræydagepark.

Ðe nieuw op te richten opdradrthoudende vøeniglng voor afualbeheer wordt overeenkomst¡g artlqd
lS van het ontwerp van stôtuten besü,Jurd door een raad van Þstuur, benoemd op roordracht van de
deelnemers. De gemeenteraad wordt gevnagd om een kandidaat voor þ dragen voor de benoønlng
als bestuurder ran de opdradrthoudende vereníging en desgevallend een kandidaat voor te dragen
voor de børoeming als beshJurder met r.aadgevende stem van de opdrach$oudende røeniging.

ffiä"åiiri adket 27 Drs (deoeet van 6 Juli 2001 houdende de lntersemeentelüke
samenwerking¡tcunnen de deelnemende gemeenten het deffnider¡e worstel enkd goedlcanl'en of
afkeuren.

Aangezien de opridrting van tntradura is voorzien op 27 april 2017 qm 16,00uur, wordt aan de
deelnemende gemænten verzocht om door de gemeenteraad tegen uited$k 31 rnaart 2017 e9n
dcfinitieve Uociissingte nem6n over hct definiüeve vooretel van het overlegorgaan tot opridrüng van

lniladura, opdradrtlroudende vereniging voçr afvalbefieer.

Voor adikel 4 van dit besluit - voordracht kandidaaþbstuurder'wsrdt een geheime Ssnmlng
gehoudur. Er worden 23 éårvsrmige sternb{$etten uitgedeeld. De heer Jan Cot¡dç sdls€n, bekamt
20 stenrmen, er ziJn 3 on*roudingen.

Vmr aÊikel S van dit besluit - yærdradlt lrandidaat-bestuurder met raadgerrænde stem 'wordt alsoo-k

een geheimé *enrming gehouden, Er worden 23 é&rvormise $etnbl|l€ttst ulþedæld. De heer.$Jllly

S.g*, raaddid, telcmifg sfi€rnnÌên, Þe heff Pol Verhaever! raadslid, belromt 3 ¡f¡mlæn,
Mãvrornv LtIBard Van Eiesen-Van der Sorght behomt 1*em.

Iu¡'ldische grond
Artikel Zd eiZl van het decreet van 6 juli 2001, houdende da intergemeerrbtljke samenwerking.

Opdrachthaudende vereniqins vow afualbeheer - üefìnitieve vúotstel overlegergaan tot oprichting 2114
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Besllælng r¡an de gememteraad van 22 no¡ember 2016, houdende akkoord met het \,Ðorutel ran het
overlegøgaan Èot oprich$ng lrån e€n opdradrthoudende vereniging voor. afualHreer, zoals
ulteenguet in de moüverlngsnota, het betuursplan, het ondemernlngsplan en het ontwerp van
stah;ten.

þgalgavtngl bsvoegdhcld
Art. 43, 52,2¡t! wn het gerneentedecreet - De aen de gerneanþraad begeure:en baroegdheden,
vermeld in het decreet wn 6Jull 2001 houdende de in@emeentidiJke samenwsrtlng;

Rogelgevlng: boroegdheld (blJronder)
Artitel 26 en 27 van het Decreet ran 6 Juli 2001, houdende de intergemeenteliJke samenwerking.

B*lissing van de gemeenteraad van I maart 2016, houdEnde goedkeurírrg rnn de opri&tlng \€n een
overlegorgaan,in het kader v¡n de oprichting van een oodrachthoudende afuallntercommunale
Haviland + aanduiding var een genreentet$ke afgevaardlgde en z$n plaatsremarçer in dit
overlçorgaan vcor de resterende periode van de hufdige legislaUur 2013-2018.

teslisslng ræn de gemeenteraad van 22 november 2016,'houdende akkoord met het vær*el van het
overlegorgaan tot oprlchting van een oSrachthoudende vercniging voor afualbehær, zoals
uiteengeuet in de motlveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van
stah¡ten.

Afcchrlfr te bcrorgen aan
Intercommunale Haviland IgSv, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zelllk.

stçhan.verwee@havlland,be

Besluit
Ardkel l
De gemeenteraad ka¡rt het definitiere voorstel van het overlegorgaan tot opridrüng van een
opdrachthoudende vereniglng voor afvalbeheer goed en stemt ln met de oprichting van die
o$rachthoudende vereniglng overeenkomstig het samenwerklngsæncept dat in de moüveringsnota,
het besluursplan, het ondemernlngsplan en het ontwerp van staû¡ten van ll Januari 2017 is
ulteengezet.

Openbarc stemmlng sp artikel 1- unaniem voor
Artikel 2
De gemeenteraad þeslist om, samenhangrend met haar deelname aan de oprlchüng wn de
cpdraôthoudende verenlglng, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten waârvoor krachtens
artlkel 4 ran het ontwerp van de statuten minstens een beheersoverdracht rnoet worden venicht,
namelfik preventle & duuzaamheid, huis-aan-huisophaling van restafual, huis-aan-huisophaling van
papier en karton, huis-aan*uisophaling van PMD, inzameling van glas, verwerking restafual,
veruerking grofuull, venrverking Fost Plusfradles (papier & karton, PMD, glas), samenaankoop
añnlreclplënten (zakken, glasbollen, mnÞinersr...).

Openhre *ønmlng op artikal2. unanlern voor
Aldkel S
De gemeenÞraad beslist om bovendien beheersoverdradrt te doen voor volgende opdrachten: .

inæmeling grofuullop afroep, huis-aan-hulsophaling GFT, venuerking GFT, inzameling en verwerking

Õpdrachthoudende vereniging r¡ccr ¿fu¿lheheer - Definitisve vûerstel overlegcrçaan lct oprichtinç 3/4



KGA, inzameling via het Regionaal Oversfag Station van dlverse afiraltrac$e, transport en verwerking

fracties rsydagepark, uitüâting rsydagepark

Openbare stemmlng oP srtlkel 3
- unaniem voor

Artikel4
De gemeenteraad besllst o{Tt de hry lan Csr¡dç $T*t wonendl Dorp 42, 17¡15 O¡wUlç voor te
dragen als kandidaatôesuurder van de opdradrthoudørde vereniging.

Geheime etemming oP artikel4

- 20 stemmen voôr sdrePen Jan Couck 
:

- 3 onthoudirqen

Ardkel5
De gieme€nteraad beslist om de heer Willy Segers, raadslid, wolqrdg þngevel@4t T.tt 1.T5.
OpñUç voor te dragen als lcndidaat bestúurder met raadgersrde Sein van de opdndl tfl¡dùìd€
vereniging.

Gehsime stemming oP aÊiksl5

- 19 stemmen voor raadslid Willy Segss

- 3 stemmen voor raadslid Fol Verhaeve¡t

- 1 stem voor raadslid Lutgard Van Biesen-Van der Borght

BlJlagen
1. Motiveingsnota ' definitief voorstelvan het overlegorgaan
2. Bes$ursplan Intradura - definitief voor*el van het overlegorgean
3. Ondernertingçlan lnüadura - definitief voorstel ran hçt overlegorgaan
4. Ontwerp #h¡þn - definitief voor$el van het overlegorgaan
5. Brief Haviland 19.01.2017 - voorstelvan het overlegorgaan ' oprichtlng In@dua

Aldus beslist in bovenvermelde ziüing,
Namens de Gemeenteraad

Katlæn Bies¿rnans
Voozltter gemeenteraad
Willfam Engels

g
og$lk
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN Dß GEME

Zitting van 7 maart 2017

Provincie
VLA.A,MS-BRAtsAN'I

Anondis*cmenl
HALLE.VILVOORDË

GT'MEENTE
T670 PßPINCEN

Aanwezig: de heren Seghers R,, -
gemeenteraadslid.
Timmcrmans 8., - burgemeester;
Lacres P., f)efloo G., mevröuw Cochez G. -
schepenen;
De Roubaix ,A'., Decrick L,,Paridaens M., Van
Cutsem P., Pollé M,, Vanbellinghen P.,
Beeckmans S., Þe Vos R, Roobaert G., Decort S -
gemeenteraadsleden;

en F. De Saeger, gemeenteseüetaris,

S,,.Haviland Interc¡mmunale .lpterqcmge4teliike-sa,m.e,¡rwerkinc - Beslissi{r,g,,oYer het
definitleTr voor*tsl vnn 1! isnu¡[i.2{17 v*n þqt pyarlcgorß¡eq houdende
iqtersqmccntßliik* *rmcnpcrkins vmf,qþulÞgh.Ê,*.f ryi*dels e*Jloodråththou$qnfl.9
verenigins. A¡nduidinEkåndid¡at:bestuurdcß. Gocdkeurine.

De raad,

Verwijzingen

Art.26 en 27 vsn het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet

Torlichting

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg "DIS");

Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar,
ingaand op zijn installatievergadering om zijn sfudieopdracht te vervullen;

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016
die overeenkomstig ariikel 26 ter beschikking van de deel¡remende gemeenten werd gesteld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27 DIS, de beslissingen van de deelnemende
gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgaan;

Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van
deel nem in g aân de opdrachthoudende verenigin g;

'nrffi$qLANü
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Overwegende dat het overlegorgaan op 1 I januari 2017 bij consensus heeft beslist over het
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer en
dit voorstel aan de deelnemende gçmeenten heeft voorgelegd met het verzoek om over het
voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van
opdrachthoudende vereniging op 27 april20|7;

Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Overwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel
volgende aanpassingen zijn aangebracht:
r Het vastleggen van mæ<ima voor de werkingsbijdragen vân de deelnemende gemeenten in

artikel 14 van het ontrrerp van statuten, naast enkele technische aanpassingen aân de
statuten op verzoek v¿n het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overwegende dato overeenkomstig artikel 27 DIS, de deelnemende gemeenten het definitieve
voorstel enkel kunnen goed- ofa{keuren.

Overwegende dat, overeenkomstig ariikel 28 DIS, de gemeenten die het definitieve voorstel
van het overlegorgaan goedkeuren, riiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing
tot goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging kunnen
oprichten;

Overwegende dat de gemeeuteraad kan instemmen met de inhoud van de finale documenten
en het definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is rnet
beheersoverdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende
gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen gsnomen
beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zindatde gemeenten zich het recht
ontzeggen zelfstandig ofmet derden dezelfde opdracht uit te voeren;

Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht
ovçreenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband;

Gelet op artikel 4 van het ontwerp van statuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht minstens
de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:
Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafr al;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzameling van glas;
Verwerking restafual;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fracties þapier & karton, PMD, glas);
Samenaankoop afoalrecipienæn (zakken, glasbollen, containers, .. . );

Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuting van het definitieve voorstel, de
gemeenteraad kan instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormelde
opdrachten;



Overwegendc dat het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking vân het
samenwerkingsconcept uitgaat ven dç overname van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland
Intercommunale, op een wijze die de continulteit niet aantast door toepassing van de
procedure voor¿ien in artikel 770 V/etboek va¡r vennootschappen;

Gelet op de mogelijkheid die artikel4 van de ontwerp statuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwsn van
andere activiteiten op het vlak yan afualbeheer, voor zover die binnen het maatschappeldk
doel van de opdrachthoudende vereniging vallen;

Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en met het
oog op de beoogde continuiteit wensl over te gaan tot beheersoverdracht voor die andere
activiteiten inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag hercep doet op Haviland
Intercommunale, namelijk:
r inzameling grofvuil op afroep
o huis-aan-huis ophaling GFT
o verwerking GFT
o inzameling en verwerking KGA¡ inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse

afualfracries
r transport en verwerking fracties recyclagepark
¡ uitbating recyclagepark

Gelet op art. 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht van
de deelnemers;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende vereni ging;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuutder met
raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging;

Gelet op het resultaat van de geheime stemming over artikel 4 en 5 :

Raadslid André De Roubaix als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging : 15 ja stemmen.

Schepen Greta Cochez als kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de
opdrachthoudende vereniging : l5 ja stemmen.

Gelet op het resultaat van de stemming over de overige artikcls;

BESLUIT : Met 15 ja-stemmen (Timmermans 8., Laøes P., Cochez G., Defloo G., De
Roubaix 4., Paridaens M., Decrick L.,Van Cutsem P., Pollé M., Seghers R., Vanbellinghen
P,, Beeckmans S., De Vos R., Roobaert G., De Cort S.).



Artikel l,
De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van
een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer goed en stemt in met de oprichting
van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkíngsconcept dat in
de motiveringsnot4 het bestuursplan, het ondememingsplan en het ontwerp van statuten
van I I januari 2017 is uiteengezet.

Artikel2,
De gemeenteraad beslistom, samenhangend met haar deelname aan de oprichting van
de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten
waarvoor krachtens artikel 4 van het ontwerp van de stâtutÊn minstens een
beheersoverdracht moet worden venicht, namelijk:
Preventie & Duurzaamheid;
Huis-aan-huisophaling van restafual;
Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
Huis-aan-huisophaling van PMD;
Inzameling van glas;
Verwerking restafval;
Verwerking grofiruil;
Verwerking Fost Plus fiacties (papier & ka$on, PMD, glas);
Samenaarrkoop aflalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, . . . ).

Artikel S.
De gemeenteraad beslist om bovsndien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:
r inzameling grofi'uil op afroep
r huis-aan-huis ophaling CFT
r venverking GFT
¡ inzameling en verwerking KOA
r inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse

afvalfracties
. tren$port sn verwerking fracties recyclagepark
e uitbating recyclagepark

Arfikel4.
De gcmeenteraad beslist om raadslid André De Roubaix *Zwarte Molenstraat 34 -
I 67 I Pepingen, voor te dragen als kandidaåt-bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging.



Artlkel S"
De gemeenteraad beslist om schepen Greta Cochez * Teleweidestra¿t 2 - rc7Û
Pepingen voor ûÊ dragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de
opdrachthoudende vereniging.

Namens de raad,

De secretaris, i.o.

(g) F. De Saeger

De secretæis, i.o,

Saeger

Voor eensluidend uittreksol,

De voorzìtter,

(g) R. Seghers

De voorzitter,

R.



Provincie
Vlaams-Brabant

Anondlssement
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Aanwezlg

Vergadering van ?3 februari 2017

Christine HemeriJckx, voozilter
lMm Goossens, Johan Van Lierde, Herman Claeys, Mia
Langendries, Johan Linthout, schepenen
Linda Van den Eede, Jan De Boitselier, Veerle Stassijns, Karla
Muylaert, Staf Van Den Bosch, Linda Van Huylenbroeck, Kristof
Coorsman, Ëmmanuel de 8éthune, Koen Muyldermans, Christiane
Bert, Wendy Godaert, Yves Agneessens, Anniclt Borloo, Annie De
Ðobbeleer, Luc Vanhalme, gemeenteraadsleden
Hendrik Van Houtem, gemeentesscretâris
Rudy Bracquez, schepen met raadgevende stemVe ronischuldigd:

PUNT S. Opfchtlna l¡Îf{¡lu{ai.Ceflnitiel-vgoretel hopdsqlle lntarp.pmegntellike
¡amenwerklnq voor afvalbeheer middels opdrachthoudende vereniqinq -
uoedkeurlno

De gemeenteraad in openbare zitting

Voorgeschledenis I Feiten en context. hel aangetekend schrijven van f 9 januari 2017 van intercommunale Haviland,
Brusselsestesnweg ã17 le 1731Zellik betreffende het definitieve voorslel van hel
overlegorgaan houdende oprichting van lntradura, opdrachthoudende vereniging. het besluit van 2S januari 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst inzeke afualophaling en -verwerking. het besluit van 18 februari2016 van de gemeenteraad houdende oprichlíng vân eên
overlegorgaan in het kader van de oprichling van een opdrachthoudende
afyalintercommunsle. het besluit van 24 november 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van
het voor$telvan het overlegorgaan houdende intergemeentelijke oamenwerking voor
afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging

Juridische gronden. de gemeente Roosdsal is aangesloten biJ intercommunale Haviland die werd
opgericht op 24 maarl 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijtagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 spril 1965 onder het nummer 8226. intercommunale Haviland is als intergemeentelijk samenwerkingsverband yoor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van hel anondissement
Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging, die wordt beheerst door het
decreel van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

' het besluit van 10 november 2003 van de algemene vergadering van intercommunale
Haviland om de duurtijd van Haviland te bep-erken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019. het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewiJzigd biJ decreet van 1 juni 2012 en 1B januari 2013

' het gemeenledecreet van 15 juli 2002 en latere wijzigingen

Àrgumentatie I motlvering

Oprichting lntradura; definitief voorstel houdende intergemeentelijke samerrwerking voor
afvalk¡eheer middels opdrachthoudende vereniging - goedkeurìng Pagina I van 4



het overlagorgaan beschikt over een periode van maximasl éån jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studieopdmcht te vervullen
het voorstelvan het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbehêê1, zoals uiteengezet in de inlormatiebundelvan 17 oklober
2016 die overeenkomstig arlikel 2ô ter beschikking van de deelnemende gemeenlen
werd gesteld
overeenkomstig artikel 37 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 werden de
beslissingen van de deelnemende gemeenten voorgelêgd aan het oveilegorgaan
geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van deelneming aan
de opdrachthoudende vereniging
het overlegorgaan heeft op 11 januari 2017 b¡j consensus beslist over het definitieve
voorstel tot oprichting vân een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer en dit
voorstel aan de deelnemende gemeenten voorgeløgd met het vereoek om over het
voorslel te beslissen tegen 31 maarl2O17 met het oog op de eventuele oprichting
van opdrachthoudende vereniging op 27 april2A17
het dåfinitieve voorstel bestaaf uif de finale versie van de motiveringsnota, het
bestuursplan, het ondememingsplan en het ontwerp van Elätuten
uit deze documenten blijkt dat in vergeliJking met het voorlopige voorslelvolgende
aanpassingen zijn aangebracht:
" het vastleggen vân maxima voor de werkingsbijdrâgen van de deelnemende

gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naasl enkele technische
àanpassingen aan de Êtâtuten op vezoek van het agentschap Binnenlands
Bestuur

overeenkomstig artikel 27 van het Vlaams decreet van Ê juli 2û01 kunnen de
deelnemende gèmeântên het definitieve voorstel enkelgoed- of afkauren
overeenkomstiþ artikel 28 van het Vlaams decreel van 6 juli 2001 kunnen de
gemeenten A¡dnet definitieve voorstel van het overlegorgaan goed keuren, .uiterlijk
binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot goedkeuring, zonder daartoe
verplichl te eijn, de opdrachthoudende vereniging oprichten
de gêmeentèraad kan inslemmen met de inhoud van de linale documenten en wenst
het deftnitieve voorstelvan het overlegorgaan goed te keuren
de opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met
beheersoverdraçht, wâaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de
deelnemende gemeenten åan het samenwerkingsverband van de uitvoering van de
door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelslellingen, in die zin dat de
gemeenten zich het recht onüeggen zelfstandig of met derden de¿elfde opdracht uit
tÊ voeren
de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig
de slatuten van het samenwerkingsverband
artikel4 van het ontwerp vân statuten bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de
uitvoering van volgande opdrachten moel omvatten:. preveotiê en duurzaamheid
' huis-aan-huisophalingvanrestafual. huis-âan-huisophaling van papier en karton
' hüis-aan-huishophaling van PMÞ

inzameling van gla$
verwerking restafual

gaat uit van de ovemame van de bedrijßtak afvalbeleid van Haviland
i-ntercommunale, op een wijze die de continuïteit niet aantast door toepassing van de
procedure vootzien in artikel 770 Wetboek van vennootschappen

Oprichting lntradura: definit¡ef voorstel houdsnde inlergemeentelijke samenwerking voor
afvalbehder middels opdrachtltouderrde verenìging - goedkeuring Pagina 2 van {
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de mogelijkheid die artikel4 van de ontwerp statuten biEdt om middels
behaersoverdrachl aan de opdrachthoudende vereniging de uituoering toe te
verlrouwen van andere activileiten op het vlak van afvalbeheer, voor zover die binnen
het maatschappelijk doelvan de opdrachthoudende vereniging vallen
de gemeenleraad wenst van die mogelijkheid gebruik te maken en met het oog op de
beoogde continullèlt over tê gaan tot behecrsoverdracht voör die andere activiteiten
inzake afualbeheer wâårvoor de gemeente vandaag beroep doet op Haviland
intercommunale, namelijk:
" inzsmeling grofuuilop alroep
" huis-aan-huis ophaling GFT
" veruerking GFT ;.'. inzameling en verwerking KGA ,;, o4,?'
" in¿ameling via hêt Regionaal Over$g $tation vän diverse afualfracties
" lransport en verwerking fractie$recyffiepark. uitbating recyclageparl¡ ', .r

artikel l5 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging,
volgens hetwelk de vereniging wordt besluurd door een raad van bestuur, benoemd
op voordrachl van de deelnemers
het voorstelvan hel college van burEameester en schapenen

BESLUIT¡
Met éénparigheid van $temmen.

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het definitieve voorslêl van hel overlegorgaan tot
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afualbeheer goed en stemt in met de
oprichting van die opdrachthoudende veraniging overeenkomstig het samenwerkingsconcepl
dat in de moliveringsnota, hel bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van
staluten van 1't januari2017 is uiteengezet.

Artikpl 2. - De gemeenteraad beslist em, samenhangend met haar deelname aan de
oprichting van de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die
opdrachten waarvoor krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens een
beheersoverdracht moet worden venicht, namelijkr. preventie en duurzaamheid;. huis-asn-huisophalingvanrestâfual;. huis-aan-huisophaling van papier en karlon;. huis-aan-huisophaling van PMD;. inzameling van glasi. ven¡rerkingreslafoal;. verwerking grofouil;. ven¡¡erking Fost Plus fracties (papier en karton, PMD, glas);
' samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, conlainers, ...).

A.rtikel 3, - Ðe gemeenleraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor
volgende opdrachten:. inzamelfng grofuuilop afroep;
' hui$-aan-huis ophaling GFT;. venrrrerking GFT;. inzameling en verwerking KGA;. inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties;
' transport en verwerking fracties recyclagepark;. uitbatingrecyclagepark.

Oprichting lntradura: definitief voorstel houdende inlergemeentelijke samenwerking voor
afvalbeheer middels opdrachthoudende vereniging - goedkeuring Pagina 3 van 4



Namens de gemeenteraad

De gemeenlesecretarig
(get.) Hendrik Van Houtem

De voozitler
(get.) Chrietine Hemerijckx

Voor eensluidend afschrifl

De De voorzitter

Hendrik VAN HOUTËM Christine HEMERIJCKX

Oprichting lntradura:definitief voorstelhoudende intergemeentelijke samenwerking voor
afvalbeheer middels opdrachthoudende vereniging - goedkeuring Pagina 4 van 4



UITTREKSEL UIT HET RËGISTERVAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DË
GEMEENTËRAAD

Vergadering van 23 februari2017

Aanwezlg Ohristine Hemerijckx, voorzitter
\Mm Goossens, Johan Van Lierde, Herman Claeys, Mia
Langendries, Johan Linthout, schepenen
Linda Van den Eede, Jan De Boilselier, Veerle Stassijns, Karla
Muylaert, Staf Van Den Bosch, Linda Van Huylenbroeck, Kristof
Cooremân, Emmanuel de Bêlhune, Koen Muyldermans, Christiane
Bert, Wendy Godaert, Yves Agneessens, Annick Borloo, Anníe De
Dobbeleer, Luc Vanhalme, gemeenteraadsleden
Hendrik Van Houtem, gemeentesecretaris
Rudy Bracquez, schepen met raadgevende stemVerontschuldlgd:

PUNT {0. Ondrachthsrfdp¡de vçfeqjgjnqlnt$ldgrä9"fl..r-rduidgn,.Fand,idapt:be*tvurder -
Eoedkeurlnq

De gemeenteraad in openbare zitting
{ ,,

Voorgeschlede nl* I Felten an cnntsxt

Provincie
Vlaams-Brabanl

Arrondissemenl
Halle-Vilvoorde

Gemeenle
1760 Roosdaal

het. van 19' intercommunale Haviland,
te 1731Zellilt' aanduiden van ôen kandidaat-

bestuurder en een nde stem voor de

de houdende goedkeuring van
het definítieve voorstel van 11 januari 2017 van het overlegorgaan houdende
intergemeentelijke samenwerking lntradura voor afualbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging

Juridlsche gronden
' de intergemeentelijke samenwerking lntradura is een dienstverlenende vereniging die

wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking, zoals gewijzigd. het decreel van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid het artikel 44, lste en 3de alinea, waarbij bepaald wordt dat de
gerneenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een algemene vergaderíng van
een dienstverlenende vereniging bij gemeentaraadsbesluit dienen aan le wijzen uit
de leden van de gerneenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering. het gerneentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Argumentåtle / motlverlng
' ingevolge voornoemde decreetswijziging ligt er een stâtutenwijziging voor die het

mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de
legislatuur. da kandidatuur van mevrouw Christiane Bert, gemeenteraadslid, als kandidaat-
bestuurder. er worden 21 stembíljetten rondgedeeld. de stemming geeft volgende uitslag:

Opdrachthoudende vereniging lnlradura: aanduiden kandidaaþbestuurder - goedkeuringPagina f van 2



als kandidaat-betuurder:.; mevmuw Christiane Bert, gemeenteraadslld, 13 Ja-stêmmen, 5 neen-stemmên
en 3 onthoudingen

BËSLUlTr
Bijgeheime stemming,

Adikel 1. - Mevrouw Christiane Bart, gemeenteraadslid, Poelkbeekstraal4T tê 1760
Roosdaal, wordt door de gemeenteraad aangeduid als kandidaat-bestuurder van de
gômeente Roosdaal van de opdrachthoudende vereniging lnlradura.

*ltikel2. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belasl met de uitvoering van
dit besluit en met de kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging lntradura, p/a
Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

Namens dê gemêentoraâd

De gemeentesecretaris
(get.) Hendrik Van Houtem

Ðe voorzitter
(get.) Christine Hemerijckx

De

Voor eensluidend afschrift

De voor.zitter

H¿ndTiK VAN HCIUTEM Christine HËMERIJCKX
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Provincle
Vlaams-Brabant

Arrondlssement
Halle-Vilvoorde

Gemeente
1760 Roosdaal

UITTREKSEL UIT HET REG]STER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Aanwezigl

Vergadering van 23 februari 2017

Christine Hemerijckx, vootz itter
Wim Goossens, Johan Van Lierde, Herman Claeys, Mia
Langendries, Johan Linthout, schepenen
Linda Van den Eede, Jan De Boilselier, Veerle Slassijns, Karla
Muylaert, Staf Van Den Boçch, LindaVan Huylenbroeck, Kristof
Cooreman, Emmanuel de Béthune, Koen Muyldermans, Christiane
Bert, Wendy Godaert, Yves Agneessens, Annick Borloo, Annie De
Dobbeleer, Luc Vanhalme, gemeenteraadsleden
Hendrik Van Houlem, gemeentesecretaris
Rudy Bracquez, schepen mel raadgevende stemVerontschuldigd:

PUNT 11. OQdrachtho,l¡dende vergniqlno lntradurale.anduidglLkandHaat-bestuurder
ünsf ,f$çli qpyqfl q'E:*"terlr" - sppqheu rlaq

De gemeenteraad in openbare zítling

Voorgeschledenis / Feiten en context. het aangetekend schrijven van 19 januari 2017 uan intercommunale Haviland,
Brusselsesteenwôg 617 te 1731 Zellik betrefiende aanduiden van een kandidaaþ
bestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende slem voor de
intergemêêntêlijke
het besluit van 23 houdende goedkeuring van
het definitieve voorstelVan 1 houdende
iniergemeentelijke
opdrachthoudende

àfuiilbeheer middels een

Juridische gronden -:'r '
. de íntergemeentelijke samenwerking lntradura is een dienstverlenende verenigíng die

wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking, zoals gewijzigd. het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke såmenwerking,
in¡onderheid het artikel 44, lste en 3de alinea, waarbij bepaald wordt dat de
gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een algernene vergadering van
een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit
de leden van de gemesnterâad en dat dergelijke benoemingsprocadure met de
vaststelling van het mandaal van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering. het gemeentedecreel van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Argumentatle / motivering. ingevolge voornoemde decreetswijziging ligt er een statulenwijziging voor die hel
mogelíjk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de
legislatuur

' de kandidatuurvan de heer Staf Van Den Bosch, gemeenteraadslid, als kandidaat-
besluurder met raadgevende stem

' de kandidatuur van mevrouw Llnda Van den Eede, gemeenteraadslid, als kandidaat-
besluurder met raadgevende stem
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er wordên 21 stembifetten rondgadeeld
de stemming geeft volgende uitslag:
" als kandidaat-betuurder met raadgevende stem:

', dê heer Staf Van Den Boech, gemeenteraadslid, 12 ja-otemmen, 0 neen-
stemmen;r: mevrouw Linda Van den Eede, gemeenteraadslid, I ja-stemmen, 0 neen-
stemmen

BESLUITT
BiJgeheime stemming.

Artikel-1. - Oe heer $taf Van Den Bosch, gemeenteraadslid, Reigersbaan 22le 1760
Roosdaal, wordt door de gemeenleraad aangeduid als kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem van de gemeente Roosdaal van de opdrachthoudende vereniging
lntradura.

Artikel 2. - Het oollêge van burgemeestsr on *chepenen wordt balast met de uitvoering van
dit besluit en met de kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging lntradura, p/a
Brusselsesleenweg 617 te 1731 Zellik.

Namens de gemeenteraad

De gemeentesecrelaris
(get.) Hendrik Van Houtem

De voorzitter
(get.) Christíne Hemerijckx

Voor eensluidend afsehrift

De Da

Hendrik VAN HOUTEM Christine HEMËRIJCKX

Opdrachthoudende vereniging lntradura: aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende-
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SECRETARIAAT

SECR/2017/028/Wv/ldw
Lleve De Weerdl
02371 2230
02377 5487
lf eve.deweerdl@sint-pleters-leeuw.þe

Hovilond
Brusselsosteenweg ó.l7
173ì Zellik

Vçp¡yverp Oprichling lnlroduro opdrochthoudende vereniging +
voordrochl kcrndídootbestuurder in de rood von bestuur
+ voordrochl kondidoot-bestuurder mel roodgevende
stem in de ro<:d vsn besluur.

Blllooen: Raodsbeslissing 23.02.20,l 7 - Oprichting lntroduro
opdrochthoudende vereniglng. Goedkeuríng
Rqodsbeslissing ?3.02.201 7 * Voordrochf kondidool-
bestuurder in de rood von besluur, Goedkeuríng,
Roodsbeslissing 23,02.201 7 * Voordrocht kondidoot-
bestuurder met roodgevende stem in de rood von
bestuur. Goedkeuring.

Besle

Als bijloge vindl u de oongeposte gemeenleraadsbeslissingen ivm
oprichiing lnlraduro + voordrocht kondidoot-bestuurder in de rood
von bestuur + voordrocht kondidoot-besfuurder met roodgevende
stem in de rood von besfuur.

ln de vorige documenten. die u werden toegestuurd begin mqorl jl,,
woren de oonwezigheden niot conect.

Met vriendelijke groeten.

Sint-Píelers-Leeuw, moart 20lZ

n



Provincie Vlooms-Brobonl
Anondl$sement Holle-Vilvoorde

GËMEENTËIESTUUR
von

SINT-PIETÊRS.LEÉUW

UITTREKSET UIT ÞE NOTUTEN

VAN DE GËMEENTERAAD

Zilting vÕn donderdog 23 februori 2017

Asnwezio: Luc Deconinck, burgemeesler-voonitter;
Jos Speeckoert, Jon Desmelh, Luc Vqn Ruysevell. Morleen De Kegel,
Lucíen Wouters, Gunther Coppens, Barl Keymolen, schepenen;
Jeon Cornond, Annie Mothieu, Kothleen D'Herde, Morleen Bosmqns,
Joseph Von Culsem, Wim Peeiers, P+er€de$+qrg€s€€rc¡s, Georgios
Koromonis, Cgdy-+engevê1, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel
Miedzinskí, Jenny Sleeuwoegen, Nicole Billens, Gust Crobbe, l(elle€rl
Bu¡y. Raymond Stiens, Herwig Smeels, Kim Poesmons, Godefroid
Pirsoul, Roimondo Pqlermo, Aloin Corremons, Ann De Ridder,leden;
Poul Defronc, OCMW-voor¿ilter / schepen.
Wolter Vcstiou. gemeentesecretoris.

Dienst Secrelarioot

Rood nr. Onderwerp
2017tEO3l0t 1 Oprlchtlng lnlroduro opdrochthoudende verenlglng. Goedkeurlng.

De ßocd,

Aonleldlng

Oprichting von lniroduro opdrochthoudende vereniging {ofvolinlercommunole}. Beslissing
over hel definilieve voorstel. De gemeenterosd kon dit voorstel enkel goedkeuren of
ofkeuren.

Jurldlsche grondan

Gemeenledecreet von l5 julí 20û5, en olle lotere wijzigingen.

Decreet von 6 juli 2001 houdende de intergemeenlelijke somenwerking, ortikel 26 en27.

Adviezen en visum

Niet von toepossing,

Mollverlng

OprichtÍng von lntroduro opdrochlhoudende vereniging {ofvolintercommunole}. Beslissing
over het definitíeve voorstel.

Gelet op de gemeenteroodsbeslissing von 24 november 201ó tot deelnome oon het
overlegorgoon houdende intergemeentelijke somenwerking voor ofuolbeheer middels een
opdrochlhoudende vereniging,

Hel overlegorgoon beschíkt over een periode von moximool I joor, ingoond op zijn
insTollotievergcdering om zijn studieopdrocht te vervullen.



Vewljzend noor het voorstel von hel overlegorgoon tot opríchting von een
opdrochthoudende vereniging voor ofvqlbeheer, zoqls uileengezet in de informotiebundel
von l7 oklober 201ó die overeenkomstig ortikel 26 ter beschikking von de deelnemende
gemeenten werd gesteld,

De gemeenlerosd heeff zich in zitting von 24 november 201é okkoord verklcord mel dîl
voorstelzonder voorwccrde dat w'tjzigíngen aon het voorstelworden oongebrochT,

Overeenkomstig ortikel 27 van hei decreet iniergemeenlelijke somenwerking, de beslissingen
von de deelnemende gemeenten zijn voorgelegd son hel overlegorgocn.

Geen enkele deelnemende vereniging heeft beslisl om of le zien von deelneming oon de
opdrochthoudende vereniging.

Hel overlegorgoon heeft op t I jonucri 2017 bij consensus beslist over het definítieve voorsÌel
tol oprichting vtn oen opdrochthoudende vereniging voor afvolbeheer en dit voorstel oon
de deelnemende gemeenten voorgelegd heefl met het verzoek om over hef voorslel le
beslissen tegen 31 moort 2017 mel het oog CIp de evenluele oprichting von de
opdrochthoudende vereniging op 27 oprfi 2A17.

Het definitieve voorslel bestoot uit de finole versie von de motiveringsnoto, hef bestuursplcn,
hef ondernemingsplon en hel oniwerp van stotuten.

Uii deze documenten blijkt dot in vergelijking mel het voorlopige voorslel volgende
oonpossingen zijn aon gebrocht:* Het vostleggen von mcximü voor de werkingsbijdrogen von de deetnemende

gemeenten in ortikel l4 von hel ontwerp von slaluten. noost enkele lechnische
oonpossingen oon de slqtulen op venoek von het Agentschcp Binnenlonds Bestuur.

Overeenkomstig ortikef 27 von hel decreel inlergemeentelijke scmenwerking, kunnen de
deelnemende gemeenten het definifieve voorstelenkel goed* oT ofkeuren.

Overeenkomstig ortikel 28 von hel decreel intergemeenlelijke somenwerking, kunnen de
gemeenten die hel definitieve voorslelvon hef overlegorgoon goedkeuren uilerl'rjk binnen de
3 moonden die volgen op de beslissing lol goedkeuring, zonder doorloe verplichi le z'rjn, de
opdrochThoudende vereniging oprichlen.

De gemeenterqod kon instemmen met de inhoud von de finole documenten en het
definitieve voorslelvon het overlegorgaon goed te keuren.

Þe opdrochthoudende vereniging is een ssmenwerkingsverbond met beheorsovsrdrocht,
wooronder wordt verstoon hel toeverlrouwen door de deelnemende gerneenten oon hei
somenwerkingsverbond von de uitvoering von de door hen genomen beslissing in hei ksder
von zijn doelslellingen, in die zin dol de gemeenfen zich hel rechl onlzeggen zelfstondig of
met derden dezelfde opdrocht uit te voeren.

De gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdrocht overeenkomstig de
slotulen von het somenwerkingsverbond.

Artikel 4 von hel ontwerp von slotulen dof bepcolt dof de beheersoverdrochl minstens de
uilvoering von vclgende opdrochlen moel omvotten:

- Prevenlie & duunoomheid;* huis-oon-huisopholingvCInrestofvol;* huis-oon-huisophcling von popier en kqrton;* huis-oqn-huisopholing von PMD;
- inzameling von glos;* verwerkingresTofvol;



* vervverkinggrofvuil;* vewerking Fost Plus froclies {popier & korton, PMD, glos};
- somenconkoop ofvolrecipÎënten {zokken, glasbollen, coniciners, .".}.

ln somenhcng met de goedkering voor het definitieve voorstel, kqn de gemeenterood
instemmen met de beheersoverdrochl voor de uilvoering yon voormelde opdrochten.

Ovewegende dsl het definitieve voorslel ols bosis voor de uitwerking vÕn hel
somenwerkingsconcept uitgoot von de overnorne vqn de bedrijfstok ofvolbeleid von
Hovilsnd lnlercommunqle, op een wijze die de conlinuiTcit niet sontost door loepossing von
de procedure voorzien in orlikel 770 Wetboek vcn vennoolschoppen'

Artikel 4 von de onlwerp stalulen biedt de mogelijkheid om middels beheersoverdrochl aon
de opdrochthoudende vereniging de uitvoering ïoe te verlrouwen von cndere octiviteiten op
hel vlok vsn ofvqlbêheor, voor zover die binnen het mootschappelijk doel von de
opdrochthoudende vereniging vollen.

De gemeenlerood die wenst von die mogeliikheid gebruik le moken en mel het oog op de
beobgde continuileit wenst over te goon lot beheersoverdrochl voor die ondere octiviteiten
inzoke ofvotbeheer wcorvoor de gemeenle vondocg beroep doet op Hsvílond
lniercommunole, nomelijk:

- preveniie & duur¿oomheid;* huis-aan-huisopholingvonrestcfvol;
- huis-oon-huisophollng von GFT en snoeihout;
- inzomeling von glos;
- huis-oon-huisopholingvongrofvuil;
- inzomeling von KGA;* huis-son-huisopholing von popier en korton;
- huis-oan-huisopholing von PMD;
- lediging von glcsbollen;
- RegionoolCIverslog Stofion voor diverse ofvalfrocties uil de recyclogeporken;
- verwerkingrestofvol;* verwerking grofvuil;* verwerking Fosl Plus froclies {pcpier & korton, PMD, glos};* verwering KGA;* vewerking GFl"en snoeihout;* reiniging vsn slroatkolken;* verwerking vcrn slib;* somenoonkoop en verkoop von ofvolrecipienten {zokken, glosbollen, conÌciners, ,..}

Op vroag von gemeenleroodslid Jesn Cornond bevestigl schepen Coppens dot mel
"inzomeling vÕn glÕs" de huis oan huis ophaling wordT bedoeld.

flnonclële lmpoct

Niet von toepossing.

ttrÂet olgemene stemmen

Beslull

De gemeenlerood keurt hel definilieve vaorstel von hel overlegorgosn toi
oprichling von een opdrcchthoudende vereniging voor ofvolbeheer goed en
sternt in mel de oprichting von die opdrochthoudende vereniging
overeenkomstig het scmenwerkingsconcepT dot in do motiveringsnolo, het
bestuursplon, hei ondernemingsplon en hel ontwerp von slcTuten von I I
jonuori 201Z is uiteengezet.

Artíkel i.



Ariíkel2.

Arlikel3,

Artikel4,

ln opdrcchl:
De Gemeentesecretoris,
(gel.J Wolter Vosfiou

De gemeenterood beslisl om, somenhongend mel hocr deelnome oon de
oprichtlng von de opdrochthoudende vereniging, beheersoverdrocht te doen
voor die opdrochten woorvoor krachtens ortikel4 von hel onlwerp vcn,sfolten
minstens een beheersoverdrocht moet worden venicht, namelijk:

- preventie & duuaoomheid;* huis-osn-huisopholingvonreslafval;* huis-oan-huisopholing von popier en kqrton;
huis-oon-huisopholing von PMD;
lnzomeling von glcs;
verwerking resfofvol;
verwerking grofvuil;
verwerking Fosl Plus frocties (popier & korton, PMD, glos);
ssmenoonkoop ofvolrecipienten {zokken. glosbollen, contoiners, ...).

De gemeenierood beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor
volgende opdrcchten:

- preventie & duurzoomheid;
- huis-oon-huisopholing von restofvol;

huis-asn-huisopholing von GFT en snoeihout;
inzcmeling von glos;
huis-son-huisopholing von grofvqil;* inzomeling von KGA;

- huis-oc¡n-huisophaling von popier en korton;
- huis-oon-huisophcling von PMD;

lediging von glosbollen;
Regionool Overtlog Stqtion vÕor diverse ofvclfroclies uit de
recyclogeporken;
verwerking restofuol;
verwerking grofvuil;
verwerking Fosl Ptus froclies (popier & korlon, PMD, glos);
venvering KGA;
verwerking GFI en snoeihout;
reiniging von slroalkolken;
verwerking van slib;
somenocnkoop en verkoop von ofvolrocipiênlen {zokken, glosbollen,
contoiners,..,)

Het college von burgemeesler en schepenen zol de genomen beslissingen
overmoken oan lnlroduro opdrochlhoudende vereniging, Dorent 5 le ló20
Drogenbos,

De Voorzitter,
{get.) Luc Deconinck

VOOR ËENSLUIDËND AFSCHRIFT
2017

Dè

Wolter V Luc



Provincie Vlaoms-Brabont
Anondissemenl Holle-Vllvoorde

GÊMEENTEBESTUUR
vdn

SINT.PIETERS.TEEUW

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting von donderdcg 23 februori 2017

Aonw_ezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitier;
Jos Speeckoeri, Jon Desmeih, Luc Von Ruysevelt, Morleen De Kegel,
lucien Wouters, Gunthor Coppens, Bort Keymolen, schepenen;
Jeon Cornond, Annie Moihieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmons,
Joseph Von Culsem, Wim Peeters, @ie, Georgios
Koromonis, Eddy-{ông€v€l, Lydie De Smet, Guy Jonville. Michel
Miedzinski, Jenny Sleeuwoegen, Nicole Billens, Gusl Crobbe, le*leen
Br4¡. Roymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Poesmons, Godefroid
Pirsoul, Roimondo Polermo, Aloin Cqnemons, Ann De Ridder,leden;
Poul Defronc, OCMW-voorzìtler / schepen.
Walier Vssticu, gemeentesecretoris.

Dienst Secreloriool

Rood nr, Onderwerp
20t7tE03l0l2 lnlroduro opdrqchlhoudende verenlglng - voordrschl kondldoot-besluurder in de

rcod van bestuur. Goedkeurlng.

De Roqd,

Aonleldlng

lngevolge de oprichting von de ofvolinlercommunole lntraduro opdrochthoudende
vereniging is het noodzokelijk dot de gemeenlerood overgool tot de oqnduiding von een
kondidoot-bestuurder voor de roqd von bes'Ìuur von de opdrochthoudende vereniging.

Jurldlsche gronden

Gemeentedecreel von 15 juli 2005, en alle laiere wijzígingen,

Adviezen en visum

Niet von toepossing,

Moliverlng

lngevolge ortikel 15 von de stoluten von lntroduro opdrcchthoudende vereniging heeff elke
deelnemende gemeenTe het rechl om I kondidool voor te drcgen,

lngevolge de oprichting von de ofvalintercommunole lntrsdura opdrcchthoudende
vereniging is het noodzokelijk dot de gemeenterood overgool tot de oonduiding von een
kondidoot-besluurder voor de rood von besluur von de opdrochthoudende vereniging.



tlnoncfële lmp€cl

Nie{ von loepossing.

Beslull

Artikel l.

Ártikel2.

ln opdrcchl:
De Gemeenlesecretoris,
{get.} Wülter Vcstiou

WolterVosliau

VOOR ËENSLUIÞENÞ ÀFSCHRIFT
SinþPieters.Leeuw, 24 mçart 2t17

Þe Voorziftor.
{gel.} Luc Deconinck

Burgemeesle,¡r,

Bijgehelme stemming;
Met 20 stemmen voer, 0 stemmen togon, 3 onfhoudingen en S þlcneo
slemmen:
De heer Gunther Coppens, schepen. Fostweg 122 te ló02 Vlezenbeek, wordf
voorgedrogen ols kondidoot-l¡estuurder von lntraduro opdrochthoudende
vereniging, voor de duur vcn ó jcor,

Met algemenestemmen:
Hef college von burgemeester en schepenen zol de genomen beslissingen
overmcken con lntraduro opdrochlhoudende vereniging, Dorant 5 1e ló20
Drogenbos,

i



ProvincÌe Vlocms-Brabqnt
Anondissemenl Holle-Mlvoorde

GEMETNTIBNSTUUR
von

stNr-FlËfÊRs-tEËuw

UITTREKITI Uff ÞH NOTULEN

VAN DE GEMETNTERAAD

Zilting von donderdcg 23 februcri 20,}7

Aqnyyezia: Luc Deconinck, burgemeesler-voorzitler;
Jos Speeckoert, Jon Desmelh, Luc Van Ruysevelt, Morleen De Kegel'
Lucien Wauters, Gunlher Coppens, Bort Keymolen, schepenen;
Jeon Cornond, Annie Mathieu. Koihleen D'Herde, Morleen Bosmons,
Joseph Von Cutsem, Wim Peeters, @ie, Georgios
Kqromonis, €ddy-teng€vql, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel
Miedzinski, Jenny Sleeuwoegen, Nicole Billens, Gust Crsbbe, Ks{eon
Sup/, Roymond Sliens, Herwig Smeels, Kim Poesmans, Godefioid
Pirsoul, Roimondo Polermo. Alain Corremons, Ann De Ridder,leden;
Poul Defronc, OCMW-voorzitter / schepen.
Wolter Vosliou, gemeentesecretoris.

Diensi Secretariool

Rood nr. OnderwerP
20lZFE0310l3 lntrqduro opdrochthoudende verenlglng - voordrochl kqndldoot'besluutder mel

roodgevende stem ln de rood von bestuur. Goedkeurlng.

De Rood,

Acnleldlng

lngevolge de oprichting vcn de ofvolinfercommunole lnlroduro opdrochthoudende
våeniging kon men een kondidcot-bestuurder met roadgevende stem in de rood vsn
besluur von de opdrochthoudende vereniging aonduiden.

Jurldische gronden

Gemeentedecreef von l5 juli 2005, en olle lctere wijzigingon.

Advlezen en vl¡um

Niel von loepossing.

Motlverlng

Ingevolge ortikel ló vcn de sfotuten von lntroduro opdrochthoudende vereniging heeft elke
deelnemende gemeente het recht om, lot lid von de rcod von besluur met roodgevende
slem, een gemeenÌeraodslid oon 1e duiden, verkouen CIp een lijsf woorv<rn geen enkele
verkozen deeluitmookt van het college von burgemeesler en schepenen of congesleld is ols
vooniller vsn het OCMW,

lngevolge de oprichling von de ofvqlintercommunole lnlroduro opdrochlhoudende
verenigihg kon men een kandidoot-besTuurder met ro<rdgevende slem in de rood van
besluur von de opdrochïhoudende vereniging oonduiden.



Ëlnqnclële lmpcrct

Niel van loepossing.

Bo¡lull

Artikel l.

Artikel2,

ln opdracht:
Þe Gerneentesecretsris,
{get.} Wolter VqstÌsu

Wolter

VOOR FENSLUIDEND AFSCHilN
$inþPielen-Leeuw, 24 mocrl 2017

Þe Voonittet,
(gol.) Luc Þeconinck

Surgemeester

Luc Þeconinck

Bij gehoime slemming:
Mê12zstêmmsn,Qstommen tegen, 0 onthoudingen ë'n ó blanco sfemmen
De heer Guy Jonville, rocrdslid, Brusselbsçn 475 A te ló00 Sin't-Pieters-LeeLw.
wcrdt voorgedrcgen ols kondldcot-bestuurder mel roodgevonde stem vqn
lntrodr.¡ro opdrochthoudende ver:enigíng, vsor de duur vqn ó jso¡.

Met aþemene stemmen:
Het college von burgemeester en schepenen zal de genomen besllssingen
overmsken oqn lntrqdurC opdrachthoudende vereniging, Dorenl 5 te ló20
Drogenbos,
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ZITTING van 08-03-2017

Aanwezio:

Jean Dooms, Gemeenteraadsvoorzitter
Luc Wachtelaer, Burgemeester
Rutger Belsack, Jozef Bonemans, Guido Van Cauwelaert, Hilde Van Overstraeten, Linda
Billens, Jean Trembloy, Schepenen
Frans Holsters, Ronald Parys, Fred Þielens, Marc Faes, MichelVanderhasselt, Gunter
Desmet, Armand Van Malderen, Astrid Roeges, Rony De Backer, Sven De Paepe,
Kathleen Platteau, Geert De Feyter, Chrietiane Servranckx, Antoinette Taelemans, Angelo
Van Wilderen, Nele Vandenbulcke, Hilde De Backer, Dirk Þe Roeck, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Gemeentesecretaris

5. Beslissing over het definitlevs voorstel van 1l januari 2017 het overlegorgaan
houdende lntergemeentelljke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging : Oprichting opdrachthoudende vereniging lntradura,
toetreding en aandulden bestuurd6r$ En afgevaardigden algemene vergadering

De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 43 $2 5" van het gemeentedecreet;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg "DlS'), inzonderheid artikels 26 en27;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari2016 tot deelname aan het
overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging, waarbij Ronald Parys werd aangeduid om zitting te hebben
in dit overlegorgâãn;
Overwegende dat het overlegorgaan over een periode beschikt van maximaal één jaar,
ingaand op zijn installatievergadering om zijn studieopdracht te vervulleni .. ,,.r., à4..,.,, ,. J

Gelet op het voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de informatiebundel van 17 oktober 2016
die overeenkomstig artikel 26 ter beschikking van de deelnemende gemeenten werd
gesteld;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november waarbij de gemeenteraad zich
akkoord heeft verklaard met dit voorstel zonder voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel
worden aangebrachl;

Considerans
Overwegende dat, overeenkomstig artikel2T DlS, de beslissingen van de deelnemende
gemeenten zijn voorgelegd aan het overlegorgâan;
Overwegende dat geen enkele deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachthoudende vereniging;
Overwegenda dat het overlegorgaan op 11 januari 2017 btj consensus heeft beslist over het
definitieve voorstel lot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer en
dit voorstel aan de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd met het vezoek om over het
voorstel te beslissen tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting vân
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opdrachthoudende vereniging op 27 april2017;
Overwegende dat het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;
verwegende dat uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel
volgende aanpassingen zijn aangebracht:

r Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naâst enkele technische
aanpassingen aan de statuten op vezoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overwegende dat, overeenkomstig artikel2T ÞlS, de deelnemende gemeenten'het ' '

definitieve voorstel enkel kunnen goed- of afkeuren.
Overwegende dat, ovêreenkomstig artikel 28 DlS, de gêmêentên die het definitieve voorstel
van het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de
beslissing tot goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende
vereniging kunnen oprichten;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de finale
documenten en het definitieve voorstel van het overlegorgaan wenst goed te keuren;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband is met
beheersoverdracht, waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende
gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomên
beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht
ontzeggen zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren;
Overwegende dat de gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht
overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband;
Gelet op artikel 4 van het ontwerp van statuten dat bepaalt dat de beheersoverdracht
minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet ornvatten:

r Preventie & Duurzaamheid;
¡ Huis-aan-huisophaling van restafval;
r Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
¡ Huis-aan-huisophaling van PMD;
. lnzameling van glas;
r Verwerking restafval;
¡ Verwerking grofvuil;
. Verwerking Fost Plus frac,ties (papiar & karton, PMD, glas);
. Samenaankoop afvalrecipiðnten (zakken, glasbollen, containers, ...);

Overwegende dat, in samenhang met de goedkeuring van het definitieve voorstel, de 
.

gemeenteraad kan instemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van voormetde
opdrashten;
Ovenruegende dat het defÏnitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het
samenwerkingsconcept uitgaat van de overname van de bedrijfstak afualbeleid van
Haviland lntercommunale, op een wijze die de continuileit niet aantast door toepassing van
de procedure voorcien in artikel 770 Wetboek van vennootschappen;
Gelet op de mogelijkheid die srtikel4 van de ontwerp statuten biedt om middels
beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen
van andere aciiviteiten op het vlak van afualbeheer, voor zover die binnen het
maatschappelijk doel van de opdrachthoudende vereniging vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad van die mogelijkheid wenst gebruik te maken en met
het oog op de beoogde continuiteit wenst over te gaan tot beheersoverdracht voor die
andere activiteiten inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag beroep doet op
Haviland lntercommunale, namelijk:

¡ inzameling grofvuilop afroep
e huis-aan-huis ophaling GFT
r verwerking GFT

Arrondissement Halle{ilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant

Gemeente TERNAT
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r inzameling en ven¡verking KGAr inzameling via het Regionaal Overslag $tation van diverse afualfractiesr transport en veruverking fracties recyclageparkr uitbating recyclagepark
Gelet op art, 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht
van de deelnemers;
Gelet op de kandidaat om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder van
de opdrachthoudende vereniging, de heer Jean Dooms ;
Gelet op de kandidatan om te worden voorgedragen voor de benoeming als bestuurder met
raadgevende stem van da opdrachthoudende vereniging, de heer Fred Dielens ;

Gelet op de kandidaten om te worden voorgesteld om de gemaente Ternat te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering, de heer Frans Holsters i \;,i'rr,' , i.

Adviezen en yoorstel
Op voorstel van het college van buçemeester en schepenen;

Stemming
Met eenparigheid van slemmen

Bssluit
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het definilieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed ên stemt in mel de oprichting van'die
opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkingsconcept dat in de
motiveringsnota, hel bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van
11 januari 2017 is uiteengezet.
Artikel2.
Ðe gemeenteraad beslist om, sâmenhangend met haar deelname aan de oprichting van de
opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die opdrachten wãarvool
krachtenç artikel4 van het ontwerp van de statuten minslens een beheersoverdracht moet
worden verricht, namelijk:r Preventie & Ðuurzaamheid;

r Huis-aan-huisophaling van restafual;. Huis-aan-huisophaling van papier en karton;r Huis-aan-huisophaling van PMD;
r lnzameling van glas;
r Verwerking restafval;
¡ Verwerking grofuuil;
¡ Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas); ¡! "r"':!
r $amenaankoop afvalrecipiénten (zakken, glasbollen, containers, ...).

ArtikelS.
Þe gemeenleraad beslist om bovEndien beheersoverdracht te doen voor volgende
opdrachten:r inzameling grofvuil op afroep 'rirllr" '¡i'ìrt r;'

¡ huis-aan-huis ophaling GFTr verwerking GFTr inzameling en verwerking KGAr inzameling via het Regionaal Overslag $tation van diverse afvalfractiesr transport en verwerking fracties recyclageparkr uitbating recyclagepark

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant

Gemeenle TËRNAT
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Gemeentesecretaris,
(get,) Koen Vanholder

Koen Vanholder
Gemeentesecretaris

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, ßmaaft2017

Arondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant

Gemeente ïERNAT

Gemeenteraadsvootzitter,
(get.) Jean Dooms

Jean Doorns

TËRNAT

Artikel4.
De gemeenteraad beslist om de heer Jean Doorns voor te dragen als kandidaaìifestiiürder
van de opdrachthoudende vereniging.
ArtikelS.
De gemeenteraad þeslist om Fred Dielens voor te dragen als kandidaat bestuurder met
raadgevende etem van de opdrachthoudende vereniging.
Artikel6
De gemeenteraad beslist om Frans Holsters vopr tÊ dragen om Ternat te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering;

NAMENS DE RIAAD,
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D¡ênst
Interne zäken

Telefoonnulllmsr
0?/462.05.45

*

Contactpêr¡ûon
An Buggenhout

Faxnummer

Haviland Intercommunale
Secretariaat
Brusselsesteenweg 617
L73L UELLIK

Uw ksnmerk

Ë-mail
An.buçgenhout@wemmel. be

Ons kenmsrk
2or7 -7 24 | GN 23 | 02 | Z0 t7

Þatum
03/03/2017

Oprlchting opdrachthoudende verenl g ing Intradura

Geachte mevrouw
Geachte heer

U vindt als bijlage het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 23/0? houdende oprichting
opdrachthoudende vereniging Intradura,

Met vriendelljke groet

Namens het college,

Katrien De Taeye
Gemeentesecretaris

Walter Vansteenkiste

*r. þl f i-¡ll*tlû,ln 2& I 17*û W*r¡me'
'f. Ù:1d:'öå 05.{tÛ I íntçÊr,vtmrnel,}:,i:

www,wem$rel,bg
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- $ rÄÅtr ?0t7

IN G EKü hd EN

w



s$effiffie ç

Ll4

UTTTREKSËL UrT pE NOTULEN VAN DE GE¡{gENTEAAAp
OPENBARE 4ITTING v.an 23:/02 / 201,7

Raf De Visscher, voorzitter; Walter Vansteenkiste, burgemeester;
Christine Lemmens, Marcel Van Langenhove, Bernard Carpriau,
Monique Van der Straeten, schepenen; Christian Andries, Didier
Noltino<, Roger Meftens, Jacqueline Moreâu, Roberto Galluæio,
Jeannine Sarels, Alain Stubbe, Koçn Wæmaes, Wies tlerpol, Steve
Goeman, t'donique Froment Veerle Haemers, Eugène Velùist, Marie
Christine Nys, raadsleden; Katrien De Taeye, gemeentesecretarls;

Vincent f,onckheere, schepen; Thierry Mombeek, äichèle Laemont,
Bernard Hoebanckx, raadsleden;

Aanwezig:

Veronbchuldigd

Titel Opr¡ctrt¡ng otdrachthoudende verenig¡ng Intrâdura : definitief
voorstel van het overlegorgaan

Dienst Secretariaat
Stemming met eenparigheid vän stemmen

Feiten en conte¡<t

. Gemeenferaad., 25102/2018 : oprichting overlegorgaan met vertegenwoordiging voor de
gemeente Wemmel door W.Vansteenkiste en V.Jonckheere als plaatsvervanger;

. Gemeçnteraad,van 24l1U2016 l akkoord met voorstel van het overlegorgaan tot oprichting
van een oFiachthoudende vereniging voor afoalbeheer, zoals uitængezet in de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Geen enkele deelnemende gerneente heeft beslìst om af te zien van deelneming aan de

opdrachthoudende vereniging;

. Overleaorçaan 11/01/2017 : beslissing bij consensus over het definitleve voorstel tot
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer ;
nit voorstel wordt aan de deelnemende gemeenten voorgelegd met verzoek om over het
voorstel te b€sllssen tegen 31/03/2017 met het oog op de eventuele oprichting van
opdrachthoudende vereniging op 77 lt4 | 2017 ;

Het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het bestuursplan,
het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten;

Volgende aanpasslngen ziJn aangebracht :

Het vaslleggen van maxima voor de werkingsbiJdragen van de deelnemende gemeenten in
artikel 14 vãn ¡ret ontwerp van statuten, naast enkele technische aanpassingen aan de
statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gen:+erriebesli:ur Vüe mrrre I
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Overeenkomstig aû. 27DIS kunnen de deelnemende gemeenten het def¡nitieve voorstel enkel
goed- of afkeuren,

De gemænten die het definltieve voorstel van het overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk t$nnen
drie maanden dle volgen op de beslissing tot goedkeuring, kunnen, zonder daärtoe verplicht
te ziJn, de opdrachthoudende verenlging oprichten;

De opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingwerband met beheersoverdradrt.
Hieronder wordt verstaan dôt de gemeenten zich het recht ontzeggen zelf*andig of met

derden deeelfde opdraût uit te voeren;

üenlee nlei]*stuur tr{Jemnwl
llr. H. F(ìll$tlaäü ä8 I 17ü0 W*nrmel

T ô:14ð*,ö5"4ü I i$terilè.xâk**&wçmnrel.þe
¡rn¡¡w.$emmel.be

De gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten
van het samenwerkingwerband;

Artike! 4 van het ontwerp van statuten bepaalt dat de beheersoverdracht minstens de uitvænna
:¡,¡n yoJcende-ondrAghten moet omvðtten i

Preventie & Duunaamheid;
Huls-aan-huisophallng van reståfval;
l'luis-aan-huisopha ling van papier en ka rton;
Huls-aan-huisophallng van PMÞ;
Inzameling van glas;
Verwerklng restafual;
Verwerking grofuuil;
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
Samenaankoop afuãlreclp¡ênten (zåkken, glasbollen, contal ners, ...);

Het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept gaat uit van de
overnåme van de bedrlJfrstak afualbeleid van Haviland IntÊrcommunale, op een wiJze die de
continuiteit niet aantast door toepasslng van de procedure voorzien in artikel 770 Wetboek van
vennodschappen;

Artikel 4 van de ontwerp statuten biedt de mogelijkheld om üan de opdrachthoudende vereniging de
uitvoering toe te vertrouwen van anderç actlvltelten op het vlak van afualbeheer, voor zover die
binnen het maatschappelljk doel van de o@rachthoudende vereniging vallen;

Met het oog op de beoogde continuiteit wenst zij over te gaan tot beheersoverdracht voor dle andere
activiteiten inzake afualbellær wâÍrrvÕor. de gemeente vandaag beroep doet op Havlland
Intercommunale, namelflk:¡ lnzarnellng grofuull op afroep. huls-aan-huls ophaling GFTI verwerking GFTr inzåmellng en verwerklng KGA. inzamellng via het Regionaal Overslag Station van diverse afualfractles. tr¿nsport en verwerking fractles recyclageparkr uitbating recyclagepark

Aûikel 15 van het ontrverp van statuten van de opdrachthoudende vereniging, volgens
hetwelk de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuuL,-benoemd oo voordracht
van de deelne[r¡ers;

a

I
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Kändidãten kunnen zich voordragen voor de benoemlng als bestuurder van de
opdrachthoudende verenlgfng en als bestuurder met raadgevende stem vån de
opdrachthoudende verenig ing;

Juridische oronden
" Rrt, 26 en 27 Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DtS). Art,35 en 42,43 Gemeentedecreet

Advles
positief

ldoüwtiq

De gemeente wenst via de op te rlchten afualintercommunale :; e€n efficiëntere organisatie van inzarneling en verwerking van afual lngorolç de
xhaalvergrotlng. het bestendigen van de bestaande dienstverleninE

' ëen betere beheersing van de uitgäven in¿ake afval

Flnanciële sevoloen
Budget 20 17, 64920000/0300 (toegestane werkin gssubsidies) : €44. 000,00
-> berekend volgens het aantal inwoners per deelnemende gemeente

SeslUit

Aftikel t
De gemeenteraad keurt het definitteve voorstel van het overlegorgaan tot oprlchting vån een
opdrachthoudende verenig¡ng voor afualbeheer goed en stemt in met de oprichting van die
opdrachthoudende verenlging overeenkomstig het samenwerklngsconcept dat ln de motiveringsnota,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van 1U0U2017 is uiteengezet.

À¡tikel2
Þe gemænteraad beslist om, samenhangend met haar deelname aan, de opri*ting van de
opdràchthoudende vereniging, beheersoverdr¿cht te doen voor die opdrachten waarvoor kachtens
artikel 4 van het ûnfrverp van de statuten minstens een beheersoverdracht moet worden venidtt,
namelijk:. Freventie & Duurzaamheid;. Huls-aan-hulsophaling van restafual;. Huis-aan-huisophaling van Bapier en ka*on;r Huls-aan-huisophaling van PMÞ;¡ Inzåmeling van glas;

' Verwerk¡ng restafual;r Verwerking grofvuil;
r Veruerking Fost Plus fracties (papier & ka*on, PMÐ, glas);
. Sämenaankoopafualrecipiðnten(zakkenrglasbollen,containers,..").

Ardk*l3
Þe gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen voor volgende opdrachten;. lnzåmeling grofuuil op afroep

C€*1â€nlebe$tç*I \,Tenrn1si
flr. H Ë*ll*',isr¡¡n ä$ I l7*$ l#enrtnei

i. {i:i4 ijt:- û$ rÌ i:, i ìrì lf i r:¡).as ke nævJè&msl. bÈ
:rç1*w.w*mnìel.be
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. huls-åEn-huls ophallng GFT. verwerldng GFTr i¡,nameling en verwerklng KGAr lnzðmellng vla het Reglontâl Overslag Shüon van diverse afualfr¡cflesr transpolten,\rerw€rkingfractlesrecydageparkr uitbating recyclagepark

Arükel4
Þe gemeenteraad besllst om de lrær Walter Vðnsteenldste voor te dragen als kandldaat bestuurder
van-de osrach$oudende vereniglng blJ geheime stemming met 16 s&mmen voor biJ 2 tegen en e
onthoudlngen.

Name$s de gemænteruad
ln cipdrcc.ht :
de gemeenÞsecretarls
l$trlen DeTaeye

de ìroorzltter
Raf OeVischer

Vcor eensluldend uittrekel
Wemmel, 2l3l2tl7 |
ln opdracht :
de gemæntesecretaris
Katrlen De Täeye

de voor¿lfier
Rãf Þe Vlsscher

GemÊsct*best{¡ur Wemrn*l
*r. H. Fâll*llåsfl 3* | Ì?Sû ütumrnel

T. 0?146å.üS.4Õ å in1ürús.¿çlcs&@vcsrTìff *l.b*
rj$ril|A:W0ümÞ1.þs
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Overlegorgaan voor de oprichting van een opdrachthoudende vereniging

Secretariaat:
c/o Haviland lntercommunale
Brusselsesteenweg 617
1731 Zellik {Asse)

Definitief voorstel van het overlegorgaan
1. Motiveringsnota

Goedgekeurd in het overlegorgaan op 11 januari 2017
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1 lnleiding

1.1 Opdracht van het overlegorgaan en juridisch kader

Overeenkomst¡g artikel 25 en volgende van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (hierna "DlS") is op beslissing van de deelnemende gemeenten het overlegorgaan
opgericht om de mogelijkheden en -voorwaarden te bestuderen voor afualbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging.

Het concept "opdrachthoudende vereniging" heeft volgende, decretaal vastgelegde kenmerken:

¡ Een opdrachthoudende vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechts-
persoonlijkheid, onderworpen aan de bepalingen van het DIS en, voor alles wat niet uitdrukkelijk
geregeld is door het DlS, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikelen 11 en 12 DIS). Het is een
afzonderlijke type rechtspersoon ("sui generis"), geen handelsvennootschap (Omzendbrief van 18
juli 2003 BA 2003/09).

a De vereniging is opdrachthoudend indien het gaat om een "samenwerkingsverband met
beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk
omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen toevertrouwen"
(artikel L2, 92, 3" DIS).

De beheersoverdracht wordt omschreven als "het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten
aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader
van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen
zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren" (artikel 12, 51 DIS).

ln de uitvoering van zijn opdracht heeft het overlegorgaan meer bepaald de mogelijkheden en -
voorwaarden onderzocht om afvalbeheer toe te vertrouwen aan een opdrachthoudende vereniging die
hiertoe het geheel van middelen (activa en passiva) en personeel overneemt, dat vandaag door Haviland
lntercommunale wordt ingezet voor diensten van afualbeheer. Alle deelnemende gemeenten zijn
immers vennoten van de dienstverlenende vereniging Haviland lntercommunale en doen vandaag voor
hun afvalbeheer beroep op Haviland lntercommunale.

Het resultaat van het onderzoek is verwerkt in een voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging, "lntradura" genoemd, waaraan de deelnemende gemeenten bevoegdheden overdragen op
het vlak van gemeentelijk afualbeheer.

Meer bepaald voorziet het voorstel de overdracht van beheersbevoegdheden van de deelnemende
gemeenten met betrekking tot een basispakket van activiteiten inzake afvalbeheer en, naar keuze van
elke deelnemende gemeente, één of meer bijkomende activiteiten inzake afualbeheer.
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L.2 Procedure en termijn

Het DIS legt een traject op dat gevolgd moet worden bij de (voorbereiding van) de oprichting van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het traject wordt verder toegelicht in de Omzendbrief BA
2OO2lO!.

De voorbereidende fase bestaat uit het onderzoek door het overlegorgaan van de
samenwerkingsmogelijkheden- en voorwaarden. Het overlegorgaan beschikt over een periode van één
jaar om die opdracht te vervullen. Bij een positieve beoordeling stelt het overlegorgaan niet alleen een
motiveringsnota (Deel 1 van het Voorstel van het overlegorgaan) en een ontwerp van statuten (Deel 4
van het Voorstel van het overlegorgaan), maar ook een bestuursplan en een ondernemingsplan op
(artikel26 DIS).

Het bestuursplan (Deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan) omschrijft de maatschappelijke
opdrachten, de daaraan verbonden wijze van dienstverlening en de algemene voorwaarden van het
doen en laten van de vereniging op organisatorisch en bestuurlijk vlak.

Het ondernemingsplan (Deel 3 van het Voorstel van het overlegorgaan) beschrijft de bedrijfsopdrachten,
de financiële structuur, de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering. Het
vermeldt de operationele plannen die in dit verband opgesteld moeten worden en waarin het eigenlijke
ondernemingsplan wordt opgedeeld per beoogde bedrijvigheid, rekening houdend met de
bedrijfsopdracht. Het wordt opgesteld voor een periode van zes jaar en geldt minstens voor een periode
die loopt tot het eerste evaluatiemoment en kan daarna bijgestuurd worden (artikel 70 DIS).

Voor de activiteiten van het overlegorgaan is geen toezicht door de hogere overheden voorzien. Wel
wordt een informatiedoorstroming verwacht (Omzendbrief van 18 juli 2003 BA 2003/09). ln
overeenstemming hiermee heeft het overlegorgaan het huidige voorstel afgetoetst met het Agentschap
Binnenlands Bestuur.

Het DIS schrijft voor dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op grond van het voorstel
en de bijbehorende documenten beslissen of ze verder deelnemen aan de oprichting van de vereniging,
al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Vervolgens onderzoekt het overlegorgaan de eventuele
opmerkingen van de gemeenten en beslist eenparig over het uiteindelijke voorstel dat aan de
gemeenten wordt voorgelegd. De gemeenten kunnen dit definitieve voorstel enkel goed- of afkeuren.
Een positieve beslissing geldt dan als principieel akkoord met de oprichting.

De oprichting vindt plaats binnen drie maanden nadat de laatste gemeenteraadsbeslissing over het
definitieve voorstel genomen is (artikel 28). De oprichting kan niet doorgaan in 2018 omwille van de
gemeenteraadsverkiezingen. Artikel 31 van het decreet verbiedt dit. ln dat geval moet de oprichting
worden uitgesteld tot een datum in de loop van de eerste zes maanden van 2019.
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2 Context

2.1 Havilandlntercommunale

Zoals vermeld gaat het voorstel er van u¡t dat lntradura de activiteit afvalbeheer van Haviland
lntercommunale overneemt. Hierna volgt een profiel van Haviland lntercommunale. Verder in de
motiveringsnota en ook in het bestuursplan en het ondernemingsplan wordt ingegaan op de gevolgen
voor Haviland lntercommunale.

Haviland lntercommunale werd in 1965 opgericht met de naam "HAVIBA, lntercommunale
Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en sociaaleconomische expansie van het arrondissement
Halle-Vilvoorde en van het bijzonder arrondissement". Sinds 2007 luidt de naam "Haviland
lntercommunale".

Zij werd opgericht als een zuivere intercommunale overeenkomstig de kaderwet van 1 maart 1922
omtrent de vereniging van gemeenten tot nut van 't algemeen. Bij de inwerkingtreding van het DIS kreeg
ze de hoedanigheid van intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, meer
bepaald een dienstverlenende vereniging. Als intergemeentelijk samenwerkingsverband heeft zij
verplicht een beperkte levensduur. Zij wordt automatisch ontbonden op 10 november 2019, behoudens
verlenging.

Van bij de aanvang zijn alle 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, samen met de
provincie Vlaams-Brabant, aangesloten bij Haviland lntercommunale. Later zijn de OCMW 's van 27
gemeenten, een autonoom gemeentebedrijf en 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
toegetreden (lnterrand, lncovo, lnterza, lnterleuven en Havicrem). De aandelen zijn als volgt verdeeld:

Vennoten Aandelen in % Aantal aandelen KaPitaal in € (rl

Gemeenten 79,93 28.636 715.900,00
Provincie 19,98 7.L59 178.975,00
Andere instellinsen 0,09 33 825,00

Totaal 100,00 35.828 895.700,00r

(1) Dit is het geplaatste kapitaal. H¡ervan is 25% volstort, met uitzondering van de aandelen gehouden door
andere instellingen die volledig zijn volstort.

Haviland lntercommunale levert specifieke diensten op het vlak van streekontwikkeling (gemeentelijke
bouwwerken, preventie, noodplanning, gedeelde diensten, enz.) en afualbeheer (inzameling en
preventie van afval). De gemeenten hebben de keuze of en in welke mate zij diensten wensen te
genieten. Voor de gekozen diensten wordt een samenwerkingsovereenkomst met een termijn gesloten
tussen de gemeente en Haviland lntercommunale, waarin al dan niet (wederzijdse) exclusiviteit wordt
voorzien, d.w.z. een verplichting voor de gemeente om uitsluitend op Haviland lntercommunale beroep
te doen voor de taken die de gemeente niet zelf vervult en een verplichting voor Haviland
lntercommunale om de taken enkel uit te voeren ten behoeve van gemeenten die deze exclusiviteit
hebben toegekend.
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De diensten van Haviland lntercommunale met betrekking tot afual worden gepresteerd ten behoeve
van de gemeenten die aan het overlegorgaan deelnemen. De andere gemeenten doen voor afualbeheer
beroep op andere intercommunales, meer bepaald op opdrachthoudende verenigingen waaraan zij in
de regel hun bevoegdheden op vlak van afualbeheer overgedragen hebben.

2.2 Opsplitsing van taken ingevolge het DIS

Zoals ook blijkt uit omzendbrief BA2O02/0L, had het DIS onder meer als doelstelling dat activiteiten op
het vlak van het afvalbeleid zouden worden afgezonderd van andere taken en worden ondergebracht
in opdrachthoudende verenigingen, die hiervoor de meest geschikte rechtsvorm werden geacht.

Voor de inwerkingtreding van het DIS heeft Haviland lntercommunale reeds (tijdelijk) afvalactiviteiten
uitgeoefend op basis van een beheersoverdracht. ln 1996 werd immers de mogelijkheid van
beheersoverdracht in de statuten ingeschreven en effectief aangewend.

Bij de inwerkingtreding van het DIS en het strikte onderscheid tussen opdrachthoudende en
dienstverlenende vgrenigingen, werd door Haviland lntercommunale dan ook ernstig overwogen om
net als andere Vlaamse intercommunales, het afualbeheer toe te vertrouwen aan een aparte,
opdrachthoudende vereniging. Onder meer om financiële redenen bleek dit opzet evenwel niet
haalbaar. Er werd daarom beslist om de afvaldiensten aan te bieden op basis van een exclusieve
samenwerking maar zonder beheersoverdracht zodat het DIS strikt genomen niet werd overtreden.

De vraag om een opsplitsing van de activiteiten is nadien echter steeds actueel gebleven en
verschillende initiatieven zijn intussen genomen maar zonder resultaat. Het meest recente initiatief
dateert van 2011 maar de opsplitsing bleek niet haalbaar omdat Haviland lntercommunale nog over
onvoldoende reserves beschikte.

Het Decreet van 27 april 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005, heeft
de beperking van het DIS ten op vlak van combinaties van doelstellingen versoepeld. Wel blijven, volgens
de Memorie van toelichting, 'overall-intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' uit den boze (Parl.
St. 668 (2015-2016) nr. L, p.7l'. Ook blijft het onderscheid dat het DIS maakt tussen dienstverlenende
verenigingen (zonder beheersoverdracht) en opdrachthoudende verenigingen (mét beheersoverdracht)
behouden. Omwille van dit onderscheid, is de vraag naar een opsplitsing nog steeds aan de orde.

2.3 Recenteontwikkelingen

Onder voorbehoud van de eventuele nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof, heeft de
Programmawet van 19 december 2OL4 de intergemeentelijk samenwerkingsverbanden aan de
vennootschapsbelasting onderworpen, met uitzondering van de verenigingen die geen onderneming
exploiteren en die zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Enkel die
verenigingen zijn nog aan de rechtspersonenbelasting onderworpen (arf.22O,3" W.l.B.'92). Zoals ook
blijkt uit meerdere voorafgaande beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken
kan geoordeeld worden dat een opdrachthoudende vereniging die zich enkel bezig houdt met
afvalbeheer ten behoeve van haar deelnemers in principe onderworpen wordt aan de
rechtspersonenbelasting.
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Tegelijkertijd heeft de btw-administratie besloten om strikt het standpunt toe te passen dat enkel
ingeval van een effectieve bevoegdheidsoverdracht een vereniging buiten de werkingssfeer van de btw
valt, zodat dienstverlenende verenigingen bijgevolg btw-plichtig zijn (parlementaire vraag van 21
november 2014). Door het onderbrengen van de activiteiten inzake afvalbeleid kan derhalve vermeden
worden dat btw op deze dienstverlening aan de gemeenten aangerekend moet worden.

Daarnaast vraagt een milieubewust afualbeleid steeds zwaardere investeringen in infrastructuur.
Daarbij kan gedacht worden aan investeringen in vrachtwagens op CNG, alsook aan lopende
onderzoeken om zelf de verwerking van een aantal afualfracties uit te voeren. ln een investeringscontext
is een engagement op lange termijn van de deelnemende gemeenten noodzakelijk. Door een
beheersoverdracht voor de volledige (resterende) looptijd van het IGS wordt dit verzekerd.

3 Doelstellingen

Bij het onderzoek van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van een opdrachthoudende
vereniging en de overname van de activiteit afvalbeheer van Haviland lntercommunale door een
opdrachthoudende vereniging, zijn volgende doelstellingen vooropgesteld als criteria voor een positieve
evaluatie:

o het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de btw blijven en
moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn;

o de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet leiden tot een
verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer;

¡ de financiële gevolgen voor Haviland lntercommunale: de herstructurering mag de toekomst van de
activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen;

r de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet deel te nemen
en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren;

o het behoud van de rechten en het statuut van het personeel;
¡ het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland

lntercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan;
¡ het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van Haviland

f ntercommunale op het vlak van afualbeheer;
¡ het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende diensten aanwezig

bij Haviland lntercommunale.

Tevens wensen de betrokken gemeenten hun samenwerking op het gebied van afualbeleid te intensifiëren.
Daarbij is het de ambitie van deze gemeenten om op termijn te komen tot een geïntegreerde milieuzone, die
zonder de lokale autonomie te beknotten een verregaande coördinatie en integratie van het milieu- en
afval beleid realiseert.

Alle betrokken gemeenten onderschrijven in die context reeds de volgende beleidsprincipes die ze in de
werking van de nieuwe opdrachthoudende vereniging verder vorm wensen te geven:
¡ Prioriteit aan preventie & duurzaamheid: het verminderen van de hoeveelheid afval en het optimaliseren

van de onderscheiden afualstromen via sortering en recyclage vormen een prioriteit voor de werking van
I ntradu ra.
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. De vervuller betaalt: via gerichte initiatieven en maatregelen is het de bedoeling om de kostprijs van
afvalinzameling en -verwerking zoveel mogelijk bij de producenten van dit afval te leggen, dit zowel vanuit
het perspectief van het sturen van het gedrag inzake afual van de inwoners, de distributeurs, de winkeliers
en de fabrikanten als vanuit het oogpunt van een rechWaardige verdeling van de kostprijs van de openbare
dienst.

Tenslotte benadrukt het overlegorgaan het belang om een zo'n breed mogelijk draagvlak voor de
intergemeentelijke samenwerking rond afvalbeleid te creëren, vertrekkende van de gemeentelijke autonomie.
ln die zin zal gestreefd worden naar een evenwichtige samenstelling van de bestuursorganen van de
opdrachthoudende vereniging.

4 Samenwerkingmetbeheersoverdracht

De opdrachthoudende vereniging zal in het algemeen de preventie en het beheren van afvalstoffen tot doel
hebben, in de zin van het Decreet van 23 December 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet), doch beperkt tot de activiteiten waarvoor de
uitvoering middels een beheersoverdracht aan de Vereniging kan en mag overgedragen worden.

Overeenkomstig de definities van het Materialendecreet wordt hierbij verstaan onder:
¡ Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich

moet ontdoen, met uitzondering van de stoffen die door het Materialendecreet niet als afualstoffen worden
beschouwd

¡ Preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof of voorwerp afvalstof is geworden, ter
vermindering van a) de hoeveelheid afualstoffen, inclusief via het hergebruik van voorwerpen of de
verlenging van de levensduur van voorwerpen; b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen
voor het milieu en de menselijke gezondheid; c) het gehalte aan schadelijke stoffen in stoffen en
voorwerpen;

¡ Beheren van afualstoffen: het inzamelen, het tussentijds opslaan en overslaan, het vervoeren, het nuttig
toepassen en het verwijderen van afvalstoffen, met inbegrip van het houden van toezicht op die
handelingen en het uitvoeren van de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting, en met inbegrip van
activiteiten van afvalstoffenhandelaa rs of -makelaars;

¡ lnzameling: het verzamelen van afualstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van
afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afualverwerkingsinstallatie;

¡ Afvalstoffenverwerking: nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van voorbereidende handelingen
die aan nuttige toepassing of verwijdering voorafgaan;

o Verwijdering: iedere handeling die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, alsook de handelingen die als dusdanig
worden bepaald door de Vlaamse Regering.

Tot de realisatie van dit doel kunnen de vennoten middels beheersoverdrachten aan de opdrachthoudende
vereniging de uitvoering toevertrouwen van volgende activiteiten, zoals in voorkomend geval gedefinieerd of
omschreven in het Materialendecreet of in uitvoeringsbesluiten en -plannen:

L. Restafval
lnzameling, transport, voorbehandeling (onder meer sortering, overslag, mechanische behandeling)
en verwerking van restafval, evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren
en realiseren van nieuwe initiatieven met betrekking tot:
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¡ inzameling via haalsystemen van restafval;
¡ inzameling via brengsystemen van restafual;
o transport van restafval;
¡ voorbehandeling van restafual;
¡ verwerking van restafval;
. aankoop en verkoop van recipiënten voor de inzameling van restafval

2. Selectieve afual- en materialenstromen
lnzameling, transport, voorbehandeling (onder meer sortering, overslag, mechanische behandeling)
en verwerking van huishoudelijke afualstoffen, zoals - zonder beperkend te zijn - PMD, GFT, papier en
karton, KGA en AEEA, evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven met betrekk¡ng tot:
¡ inzameling via haalsystemen van huishoudelijke afualstoffen;
¡ inzameling via brengsystemen van huishoudelijke afvalstoffen;
. transport van huishoudelijke afvalstoffen;
¡ voorbehandeling van huishoudelijke afvalstoffen;
r verwerking van huishoudelijke afualstoffen;
o (her)inrichting, uitbreiding, oprichting, beheer en/of exploitatie van containerparken;
. aankoop en verkoop van recipiënten voor de gescheiden inzameling van huishoudelijke

afualstoffen.

3. Hergebruik
Hergebruik van materialen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent.

4. Preventie & duurzaamheid
Preventie van afual evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent, evenals de aankoop van recipiënten en artikelen in het
kader van afvalpreventie.

5. Ondersteuning
Juridische en technische ondersteuning inzake milieu en afvalbeheer evenals de daarbij horende
communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent.

6. Kolkenruimingenslibverwerking
Ruiming van straatkolken via gespecialiseerde wagens en verwerking van het afval dat daarbij ontstaat
via een eigen slibverwerkingsinstallatie.

met dien verstande dat de beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet
omvatten:

Preventie & duurzaamheid
Hu is-aan-huisophali ng van restafval
Huis-aan-huisophaling van papier en karton
Huis-aan-huisophaling van PMD
lnzameling van glas

a
a
a
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¡ Verwerking restafval
o Verwerking grofuuil
¡ Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
¡ Samenaankoop afualrecipiënten (zakken,glasbollen, containers,...)

Een vennoot kan zijn beheersoverdracht steeds uitbreiden om de uitvoering van bijkomende toegelaten
activiteiten toe te vertrouwen aan de vereniging. De vereniging is evenwel enkel door die uitbreiding gebonden
mits de raad van bestuur van de vereniging de uitbreiding aanvaardt.
Elke vennoot verbindt zich ertoe om alle schikkingen te treffen voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor
beheersoverdracht is verricht. Zij ontzegt zich het recht die activiteit in eigen bedrijf uit te oefenen of aan een
andere pr¡vate of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen.

De vereniging mag alle technische, commerciële, economische, financiële, sociale en andere activiteiten
ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere wijze, die rechtstreeks met voormeld doel verband houden, en
zulks al dan niet in samenwerking met derden, hieronder verstaanr andere intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, Bemeenten en/of andere pr¡vaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen.

De vereniging zal hierbij gehouden zijn de bestaande wettelijke en reglementaire voorschriften die betrekking
hebben op de activiteiten die het verzekert, strikt na te leven.

De vereniging zal bovendien, binnen de wettelijke bepalingen, mogen participeren in of meewerken aan
andere publieke of private initiatieven die verband houden met de eigen maatschappelijke act¡vite¡ten.

5 Overname van de bedrijfstak afvalbeleid

5.1 Wijze van overdracht

Voor de wijze van overname van de activiteit afvalbeleid zijn de verschillende herstructureringsvormen
van het vennootschapsrecht onderzocht en is overlegd met het Agentschap Binnenlands Bestuur en de
fiscale administratie.

De (gedeeltelijke) toepassing van het vennootschapsrecht op een IGS is voorzien in artikel 11 van het
DlS. Meer bepaald zijn de regels die gelden voor de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA) van toepassing. Hieronder vallen niet alleen de regels die specifiek gelden voor
een CVBA, zoals uiteengezet in Boek Vll van het Wetboek van vennootschappen, maar ook de algemene
regels waaraan alle vennootschappen onderworpen zijn. De regels betreffende de herstructurering van
vennootschappen, u¡teengezet in Boek Xl van het Wetboek van vennootschappen, vallen hier eveneens
onder aangezien het DIS geen regels over dit onderwerp bevat.

Bijgevolg kan een IGS worden geherstructureerd overeenkomstig de vormen van herstructurering
waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet: fusies, splitsingen en inbrengen van een
algemeenheid of van een bedrijfstak. Daarbij kan er voor worden gekozen om de verkoop van een
bedr¡jfstak te onderwerpen aan de regeling met betrekking tot een inbreng (artikel 770 Wetboek van
vennootscha ppen).
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Op basis van dit onderzoek en het overleg met de toezichthoudende overheid zijn de (partiële) splitsing
en de inbreng van een bedrijfstak verworpen als mogelijk model voor de overdracht van de bedrijfstak
afvalbeleid. ln die context is de verkoop van de bedrijfstak met toepassing van artikel 770 Wetboek van
vennootschappen, het meest aangewezen scenario. Concreet houdt dit volgende stappen in:

Haviland lntercommunale verkoopt de bedrijfstak Afualbeheer aan lntradura tegen een prijs die
overeenstemt met de waarde van de bedrijfstak, met keuze voor de toepassingen van de
procedure van inbreng van een bedrijfstak (art. 77O Wetboek van vennootschappen). De
verkoopprijs zal niet onmiddellijk in geld worden betaald aangezien lntradura hiervoor niet over
voldoende liquide middelen zal beschikken.

Overeenkomst¡g de regels van toepassing op de coöperat¡eve vennootschap zal de schuldig
gebleven prijs worden omgezet in obligaties. De uitgifte van de obligaties geldt dan als betaling
van de koopprijs. De obligaties zullen vanzelfsprekend op termijn afgelost moeten worden.

ln een derde stap zal Haviland lntercommunale deze obligaties uitkeren aan de gemeenten en de
provincie Vlaams-Brabant middels een eenmalige dividenduitkering (die aangerekend wordt op
de reserves). De gemeenten en de provincie worden dan schuldeiser van lntradura. Deze
uitkering vere¡st een afwijking op het statutair verbod op dividenduitkeringen dat op 17 februari
2016 is ingevoerd.

De gemeenten die deelnemen in lntradura zullen tenslotte het kapitaal van lntradura verhogen
door de inbreng in natura van de obligaties. Door die inbreng vermindert de oorspronkelijke
obligatieschuld met het bedrag van de ingebrachte obligaties, gezien lntradura zowel schuldeiser
als schuldenaar zal zijn voor dat bedrag (schuldvermenging).

Volgende schema's illustreren deze stappen

ANDERE GEMEENTEN + PROVINCIE

DEELNEMENDE GEMEENTEN

Oprichting
Beheersoverdracht

Schuldig blijvende
prijs

Stap 1

lntradura Verkoop
bedrijfstak

HAVILAND
INTERCOMMUNALE
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Stap 2

Stap il

x%

DÉELN ËMEN ÞE GET\,I EËNTENT

ß.
tnbreng: objigaties y 9ó,

(kapitaalverho$ng) A.
Omzettlngschuld

(prijs) in

Yn

B,
Uitkering nblþtles
rRet aanrekening

op re5erves

Obligatieseh uld (x% van
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ANÞERE GEMEENTEN + PRCII/INGIE

HAVITAND
INTËREOMMUNALË

ANDERE GEMEENTEN + PROVINCIE

DEELNEMËNDEGEMEENTEN

HAVITAND
NTEREOMMUNALE
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Die werkwijze laat toe om lntradura slechts met een minimaal (vast) kapitaal op te richten en dus de
financiële positie van de deelnemende gemeenten niet te verzwakken. De latere verhoging van het
(veranderlijk) kapitaal door inbreng van de obligaties zal vervolgens het eigen vermogen van lntradura
versterken.

De gemeenten die niet deelnemen in lntradura en dus hun obligaties behouden, zullen op het einde van
de looptijd recht hebben op aflossing van de obligaties. Die looptijd moet daarom vastgesteld worden
rekening houdend met de verwachte financiële positie van lntradura zoals dit blijkt uit het
ondernemingsplan.

5.2 Beschrijving en waardering van de bedriifstak afualbeleid.

Voor de gedetailleerde beschrijving en de waardering van de bedrijfstak afualbeleid wordt verwezen
naar het ondernemingsplan (Deel 3 van het Voorstel van het overlegorgaan). ln het algemeen bevat
deze bedrijfstak alle activiteiten van Haviland lntercommunale inzake voorkoming, inzameling en
verwerking van huishoudelijk afual, alsook met betrekking tot de reiniging van rioolkolken en de
verwerking van slib.

Bij het bepalen van de werkelijke waarde moet rekening gehouden worden met de context waarin de
verkoop plaatsvindt en de eigenschappen en bestemming van de verkochte bedrijfsafdeling. Op basis
van de regelgeving omtrent afvalbeleid, de statuten van Haviland lntercommunale, het juridisch kader
waarin Haviland lntercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband functioneert en de
afwezigheid van winstoogmerk bij de exploitatie van de bedrijfstak afualbeleid is er nooit goodwill met
commerciële waarde opgebouwd.

Ook moet rekening gehouden worden met het recht van voorkeur van de gemeenten op overneming
van de op hun grondgebied gelegen installaties (artikel 37 DIS), alsook met de verplichtingen inzake
bodemsanering met betrekking tot de onroerende goederen.

Tevens wordt vastgesteld dat de door Haviland lntercommunale gehanteerde afschrijvingspercentages
overeenstemmen met de economische levensduur van de overeenkomstige activa.

Om die redenen is het overlegorgaan van oordeel dat de werkelijke waarde van de bedrijfstak niet hoger
is dan de netto boekwaarde van de overgedragen activa, verminderd met de netto boekwaarde van de
schulden. De bestuursorganen van Haviland lntercommunale hebben hun principieel akkoord met een
overdracht tegen netto-boekwaarde bevestigd.

Aangezien de overdracht van de bedrijfstak afualbeleid pas zal plaatsvinden na de oprichting van de
nieuwe opdrachthoudende vereniging, namelijk in het tweede of derde kwartaal van 2Ot7, zal de
definitieve prijs voor de bedrijfstak afvalbeleid vastgesteld worden op basis van de balans per 31
december 2016 van Haviland lntercommunale.

In de uitwerking van het ondernemingsplan is uitgegaan van ongeveer 7 miljoen euro als prijs voor de
overdracht van de bedrijfstak. Zoals vermeld, kan de finaal te hanteren prijs kan hiervan afwijken
naargelang de situatie per 31 december 2016.
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6 Evaluatie en besluít

Op basis van het gevoerde onderzoek en de gesprekken binnen het overlegorgaan, kan besloten worden dat
er een breed draagvlak is onder de deelnemende gemeenten om de bestaande intergemeentelijke
samenwerking verder te zetten en te intensifiëren binnen de structuur van een nieuwe opdrachthoudende
vereniging.

De rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging is vanuit juridisch oogpunt, rekening houdend met het
DlS, de meest aangewezen rechtsvorm voor deze samenwerking. Tevens kan binnen die rechtsvorm meer
zekerheid op fiscaal gebied bekomen worden. Daarnaast worden door de beheersoverdracht ook
investeringsprojecten op langere termijn mogelijk.

ln een eerste fase wensen de deelnemende gemeenten maximaal de continuïteit van de dienstverlening, zoals
deze inzake afualbeleid vandaag gebeurt door Haviland lntracommunale, te verzekeren. Na de overdracht van
de bedrijfstak afualbeleid van Haviland lntracommunale naar lntradura zal prioritair ingezet worden op het
optimaliseren van de processen en de daarmee verbonden kosten.

Daarbij leeft het inzicht dat een verdere coördinatie en - op langere termijn - integratie van het afvalbeleid van
de deelnemende gemeenten wenselijk is. Hierdoor zullen niet enkel efficiëntiewinsten geboekt worden. Ook
de coherentie van het regionaal afvalbeleid, waarbij gecoördineerd gemeenschappelijke doelstellingen
nagestreefd worden, zal daardoor toenemen.

Het overlegorgaan is van oordeel dat het afvalbeleid maximaal moet inzetten op duurzaamheid en preventie,
zowel bij de gebruikers als de producenten en distributiekanalen. Vanuit deze beleidskeuze is een
samenwerking tussen verschillende gemeenten uit dezelfde regio binnen een opdrachthoudende vereniging
een opportuniteit. Op die manier kunnen immers voldoende middelen en kennis gebundeld worden om een
slagkrachtig preventiebeleid uit te bouwen.

Het overlegorgaan is bijgevolg van oordeel dat het resultaat van de hem toevertrouwde studieopdracht positief
is en heeft derhalve een volledige informatiebundel samengesteld die aan de deelnemende gemeenten ter
beschikking gesteld zal worden. Deze informatiebundel bestaat uit de voorliggende motiveringsnota, een
bestuursplan (deel 2), een ondernemingsplan (deel 3) en een ontwerp van statuten (deel  ).

Opgemaakt te Asse op 11 januari 2017

Namens het overlegorgaan:

Eddie De Backer
Ondervoorzitter
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Overlegorgaan voor de oprichting van een opdrachthoudende vereniging

Secretariaat:
c/o Haviland lntercommunale
Brusselsesteenweg 617
1731 Zellik (Asse)

Definitief voorstel van het overlegorgaan
2. Bestuursplan lntradura

Goedgekeurd in het overlegorgaan op 11 januari 2017
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1 lnleiding

Dit bestuursplan is opgesteld door het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het Decreet van 6 juli 200L
houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna "DlS") in het kader van de voorgenomen oprichting
van een opdrachthoudende vereniging lntradura.

lntradura heeft tot doel het voeren van een duurzaam en integraal gemeentelijk afvalbeleid in opdracht van
de deelnemende gemeenten en binnen het kader en binnen de bevoegdheid van de door de deelnemende
gemeenten verleende beheersoverdracht. Deze activiteiten met betrekking tot afvalbeleid worden momenteel
door de afdeling Afvalbeleid van Haviland lntercommunale, een dienstverlenende vereniging, uitgeoefend. De
oprichting van lntradura veronderstelt dat Haviland lntercommunale deze bedrijfstak overdraagt aan
I ntradura.

Voor een historiek van Haviland lntercommunale, de context van de oprichting van lntradura en de wijze
waarop de bedrijfstak Afualbeleid door Haviland lntercommunale aan lntradura overgedragen zal worden,
wordt verwezen naar de motiveringsnota (deel 1 van het Voorstel van het overlegorgaan). Voor de financiële
aspecten van deze overdracht en de financiöle structuur en vooruitzichten van lntradura wordtverwezen naar
het ondernemingsplan (deel 3 van hetVoorstel van het overlegorgaan).

Dit bestuursplan (deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan) omvat een omschrijving van de
maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening alsook een beschrijving van
de operationele en de bestuurlijke organisatie van de opdrachthoudende vereniging. De bestuurlijke
organisatie van lntradura is vervolgens verder uitgewerkt in het ontwerp van statuten (deel 4 van het Voorstel
van het overlegorgaan).

2 Maatschappelijke opdrachten

2.t Algemeneomschrijving

lntradura zal een opdrachthoudende vereniging zijn in de zin van artikel L2,52,3" van het DIS: "een
samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering
van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen
toevertrouwen".

Daarbij wordt het begrip beheersoverdracht opgevat conform artikel 12, 51 van het DIS: "Onder
beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn
doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen
met derden dezelfde opdracht uit te voeren."

De beheersoverdracht zal betrekking hebben op de uitvoering van het gemeentelijk afualbeleid, inclusief
de ruiming van straatkolken en de verwerking van het afval dat daardoor ontstaat (slib) Dit beleid omvat
afvalvoorkoming (preventie), afualinzameling (huis aan huis, recyclageparken, andere brengformules)
en afvalverwerking (verkoop, recyclage, vernietiging, ...). lntradura zal een reeks activiteiten in die drie
domeinen ontwikkelen. De gemeenten die wensen deel te nemen in lntradura dienen minstens met
betrekking tot een basispakket tot een beheersoverdracht te besluiten (zie punt 2.2).
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Mits instemming van de raad van bestuur van de vereniging kan de beheersoverdracht op elk ogenblik
bij besluit van de gemeenteraad worden uitgebreid om de uitvoering van een of meer bijkomende
toegelaten activiteiten toe te vertrouwen aan de vereniging.

De beheersoverdracht geldt voor de (resterende) looptijd van de vereniging. De gemeente ontzegt zich
door de beheersoverdracht het recht om die activiteit in eigen bedrijf uit te oefenen of aan een andere
private of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen.

Het onderscheid tussen de beheersoverdracht voor de uitvoering van het basispakket van activiteiten
en de optionele beheersoverdracht voor de uitvoering van bijkomende activiteiten wordt gemaakt
omdat vandaag door de verschillende aangesloten gemeenten niet in dezelfde mate gebruik gemaakt
wordt van de diensten van afvalbeheer die Haviland lntercommunale aanbiedt. Het overlegorgaan is
van oordeel dat op die manier een maximale flexibiliteit verzoend wordt met de vereisten van de
beheersoverdracht.

Ter zake wordt erop gewezen dat de overdracht uitsluitend slaat op de uitvoering van het beleid en dat
de reglementeringsbevoegheid inzake afval bij de gemeenten en het Vlaams gewest ligt. De
opdrachthoudende vereniging oefent haar activiteiten bijgevolg uit binnen het kader gevormd door de
gemeentelijke reglementen voor de ophaling en inzameling van afval enerzijds en de decreten,
uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsplannen opgesteld door het Vlaams gewest anderzijds.

2.2 Maatschappelijkdoel

Het maatschappelijk doel van de opdrachthoudende vereniging is in artikel 4 van de statuten als volgt
omschreven:

"De Vereniging heeft tot doel de preventie en het beheren von ofvolstoffen, in de zin von het
Decreet vqn 23 December 2O77 betreffende het duurzaam beheer von moteriøalkringlopen en
ofvalstoffen (het Moterialendecreet), doch beperkt tot de activiteiten waarvoor de uitvoering middels
een beheersoverdracht aan de Vereniging kan en mog overgedragen worden.

Overeenkomstig de deÍinities van het Msterialendecreet wordt hierbij verstaon onder:
Afvølstof: elke stof of elk voorwerp waorvon de houder zich ontdoet, voornemens is zich te

ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van de stoffen die door het Materialendecreet niet ols
øfva I stoff e n wo rd e n be sch a u w d

Preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof of voorwerp afvalstof is geworden,
ter vermindering van a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief vio het hergebruik van voorwerpen of de
verlenging van de levensduur von voorwerpen; b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde
afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid; c) het geholte aan schadelijke stofÍen in stoffen
en voorwerpen;

Beheren van afvalstoffen: het inzamelen, hettussentijds opslaon en oversloon, hetvervoeren, het
nuttig toepassen en het verwijderen van afvalstoffen, met inbegrip vøn het houden van toezicht op die
hondelingen en het uitvoeren van de nozorg voor de stortplaatsen no sluiting, en met inbegrip van
a ctiv ite íte n v a n afva I stoffe n h a n d e I a a rs of - m o ke la o rs ;

lnzameling: het verzamelen van ofvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige
opslog von afvalstoffen, om deze daarno te vervoeren naor een afvalverwerkingsinstallatie;

Afvolstoffenverwerking: nuttige toepossing of verwijdering, met inbegrip von voorbereidende
handelingen die aon nuttige toepassing of verwijdering voorafgaan;
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Verwijdering: iedere handeling die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de hondeling er in
tweede instontie toe leidt dot stoffen of energie worden teruggewonnen, alsook de handelingen die als
dusdonig worden bepaald door de Vlaomse Regering.

Tot de realisatie van het doel mogen de vennoten middels beheersoverdrachten aqn de Vereniging
de uitvoering toevertrouwen van volgende activiteiten, zoels in voorkomend geval gedefinieerd of
omschreven in het Materialendecreet of in uitvoeringsbesluiten en -plonnen:

7. Restafval
lnzameling, transport, voorbehandeling (onder meer sortering, overslog, mechanische
behandeling) en verwerking van restofval, evenals de daarbij horende communicotie en het
initiëren, coördineren en reøliseren van nieuwe initiotieven met betrekking tot:
o inzameling via haalsystemen van restafvol;
t inzameling vio brengsystemen von restafvol;
. tronsport van restofvol;
o voorbehondeling van restofvol;
o verwerking van restofval;
. oankoop en verkoop van recipiënten voor de inzameling van restafvol.

2. Selectieve afval - en moterialenstromen
Gescheiden inzameling, tronsport, voorbehondeling (onder meer sortering, overslø9,
mechanische behandeling) en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, zoals - zonder
beperkend te zijn - PMD, GFT, papier en korton, KGA en AEEA, evenals de daarbij horende
communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven met
betrekking tot:
o gescheiden inzømeling via haalsystemen vøn huishoudelijke ofvalstoffen;
o gescheiden inzameling via brengsystemen von huishoudelijke afvalstoffen;
. transport vøn deze huishoudelijke ofvalstoffen;
¡ voorbehondeling van deze huishoudelijke aÍvalstoffen;
o verwerking von deze huishoudelijke afvalstoffen;
o (her)inrichting, u¡tbre¡d¡ng, oprichting, beheer en/of exploitotie von containerporken;
. oankoop en verkoop vøn recipiënten voor de gescheiden inzomeling van huishoudelijke

afvalstoffen.
3. Hergebruik

Hergebruik von materiolen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren,
coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven hieromtrent.

4. Preventie & Duurzaamheid
Preventie van afval evenals de daarbij horende communicotie en het initíëren, coördineren en
realiseren von nieuwe initiotieven hieromtrent, evenols de oonkoop van recipiënten en
ortikelen in het kader van afvolpreventie.

5. Ondersteuning
Juridische en technische ondersteuning ìnzoke milieu- en afvalbeheer evenals de daarbij
horende communicatie en het initiëren, coördineren en reoliseren von nieuwe ¡nitiatieven
hieromtrent.

6. Kolkenruiming en slibverwerkíng
Ruiming van straatkolken via gespecialiseerde wagens en verwerking van het afvol dot
daarbij ontstaot via een eigen slibverwerkingsinstallatie.

met dien verstonde dat de beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrochten
moet omvatten:
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. Prevent¡e & Duurzaamheid;
¡ Huis-aan-huisophalingvanrestafvol;
¡ Huis-oqn-huisophaling van papier en korton;
o Huis-aan-huisopholing van PMD;
o lnzomeling von glos;
o Verwerkingrestafval;
o Verwerking grofvuil;
o Verwerking Fost Plus fracties (popier & korton, PMD, glas);
o Sømenoonkoop afvalrecipiënten (zokken, glasbollen, containers, ...).

Een vennoot kan zijn beheersoverdrocht steeds uitbreiden om de uitvoering van bijkomende
toegelaten octiviteiten toe te vertrouwen oon de Vereniging. De Vereniging is evenwel enkel door die
uitbreiding gebonden mits de røad van bestuur von de Vereniging de uitbreiding aanvoardt.

Elke vennoot verbindt zich ertoe om olle schikkingen te treffen voor de uitvoering van de
activiteiten waarvoor beheersoverdrøcht is verricht. Zij ontzegt zich het recht die activiteit in eigen bedrijf
uit te oefenen of aan een andere privote of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen.

De Vereniging mog olle technische, commerciële, economische, finonciële, sociole en ondere
activiteiten ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere wijze, dÌe rechtstreeks met voormeld doel
verband houden, en zulks al dan niet in samenwerking met derden, hieronder verstaon: andere
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en/of andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen.

De Vereniging zol hierbij gehouden zijn de bestaande wettelijke en reglementaire voorschriften
die betrekking hebben op de activiteiten díe het verzekert, strikt na te leven.

De Vereniging zal bovendien, binnen de wettelijke bepalingen, mogen participeren in of
meewerken aon andere publieke of prívate initiatieven die verband houden met de eigen
m a atsc h a p pe I ij ke a ctîv ite ite n."

De algemene maatschappelijke opdracht van lntradura kan gedefinieerd worden als het initiëren,
coördineren en realiseren van een globaal, geïntegreerd en duurzaam afvalbeleid in opdrachtvan en in
samenspraak met de aangesloten gemeenten.

2.3 Activiteiten

lntradura zal de huidige activiteiten van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale in
eerste instantie verder zetten ingevolge de overdracht van die bedrijfstak naar lntradura (zie
hieromtrent de motiveringsnota, deel 1 van het Voorstel van het overlegorgaan, en voornamelijk het
ondernemingsplan, deel 3 van het Voorstel van het overlegorgaan). Daarnaast kan lntradura op vraag
van één of meerdere gemeenten of op initiatief van de raad van bestuur bijkomende activiteiten
ontwikkelen inzoverre ze kaderen binnen het maatschappelijk doel.

Tijdens de periode besproken in het ondernemingsplan (zie deel 3 van het Voorstel van het
overlegorgaan), die loopt van 2O77 lot en met 2022, zal lntradura de volgende concrete activiteiten
hebben:

Preventie & duurzaamheid
Huis-aan-huisophaling van restafval
Huis-aan-huisophaling van GFT en snoeihout
lnzameling van glas

1.
2.
3.
4.
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5. Huis-aan-huisophalingvangrofvuil
6. lnzameling van KGA
7 - Huis-aan-huisophaling van papier en karton
8. Huis-aan-huisophaling van PMD
9. lnzameling van textiel
10. Exploitatierecyclageparken
11. Plaatsing, onderhoud en leegmaken afualstraatjes
L2. Transport van de diverse afvalfracties
13. Lediging van glasbollen
t4. Regionaal Overslag Station voor diverse afvalfracties uit de recyclageparken
15. Verwerkingrestafval
16. Verwerking grofuuil
L7. Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
18. Verwerking KGA
19. Verwerking GFT en snoeihout
20. Verwerking van diverse afvalfracties uit de recyclageparken
2t. Reiniging van straatkolken
22. Verwerking van slib
23. Samenaankoop en verkoop van afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)

Bij de oprichting van de opdrachthoudende vereniging dienen de deelnemende gemeenten minstens
met betrekk¡ng tot de uitvoering van volgend basispakket activiteiten het beheer aan lntradura over te
dragen:
¡ Preventie & duurzaamheid
. Huis-aan-huisophaling van restafval
. Huis-aan-huisophaling van papier en karton
¡ Huis-aan-huisophaling van PMD
. lnzameling van glas
¡ Verwerking restafval
. Verwerkíng grofuuil
. Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
r Samenaankoop añralrecip¡ënten (zakken, glasbollen, containers, ...)

Met betrekking tot de huis-aan-huis-ophaling van restafval zullen tijdens een overgangsperiode
individuele overgangsmaatregelen overeengekomen worden voor de gemeenten Wemmel en Sint-
Genesius-Rode die thans nog geen gebruik maken van de diensten van Haviland voor deze activiteit.
Daarbij kan gedacht worden aan de overname van het contractueel personeel en van materiële vaste
activa in het geval van Wemmel of de overname van de lopende overeenkomsten met derden-
dienstverstrekkers in het geval van Sint-Genesius-Rode.

De overige activiteiten vormen als het ware een "menukaart" waaruit de deelnemende gemeenten
kunnen kiezen. Het is de verwachting dat de gemeenten voor alle afualactiviteiten waarvoor ze vandaag
beroep doen op de dienstverlening van Haviland lntercommunale een beheersoverdracht aan lntradura
zullen doen. Daarnaast moet het de ambitie van de opdrachthoudende vereniging zijn om op termijn
alle vermelde activiteiten voor alle deelnemende gemeenten uit te oefenen.
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2.4 Vennoten

De vraag om deel te nemen in de nieuwe opdrachthoudende vereniging lntradura wordt gericht aan de
volgende gemeenten, die allen vertegenwoordigd zijn in het overlegorgaan:

¡ Asse
¡ Beersel
o Bever
¡ Dilbeek
¡ Drogenbos
¡ Gooik
¡ Grimbergen
o Halle
o Herne
¡ Kapelle-op-den-bos
¡ Lennik
¡ Linkebeek
o Merchtem
o Opwijk
o Pepingen
o Roosdaal
¡ Sint-Genesius-Rode
¡ Sint-Pieters-Leeuw
r Ternat
o Wemmel

a
a

Daarnaast zullen de volgende opdrachthoudende verenigingen die actief zijn in de sector van het afval
beleid uitgenodigd worden om deel te nemen in lntradura:

lncovo
lnterrand
lnterza
Ecowerf

Op die wijze kunnen zij een beroep doen op lntradura voor de verwerking van restafual en grofuuil, voor
de reiniging van straatkolken en de verwerking van slib. Zij doen voor deze activiteiten op vandaag
immers beroep op de diensten van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale.

Met betrekking tot de verenigingen actief in de sector van het waterbeleid, zoals Farys, lnfrax, Vivaqua
en Aquafin, waarvoor de bedrijfstak afualbeleid van Haviland lntercommunale thans slibverwerking
doet, zal gezocht worden naar de meest geschikte vorm van samenwerking binnen de mogelijkheden
van het DlS.
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3 Operationele en ondersteunende afdelingen

3.1 Overzicht

De dienstverlening van lntradura wordt georganiseerd vanuit drie operationele afdelingen en een aantal
ondersteunende afdelingen. De operationele afdelingen zijn:
¡ Preventie en duurzaamheid;
r Logistiek beheer afvalstromen;
¡ Samenaankoop.

De ondersteunende afdelingen zijn:
¡ Secretariaat;
o Financiële dienst;
. Communicat¡e;
¡ PersoneelsdiensU
. lT;
o Technische dienst en onderhoud;
¡ Relatiebeheer.

Door de overdracht van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale zal lntradura het
personeel, de infrastructuur en de organisatie die eigen zijn aan deze bedrijfstak overnemen en verder
gebruiken. De overdracht van het personeel dat rechtstreeks verbonden is met de bedrijfstak afvalbeleid
gebeurt op grond van de Omzendbrief van ll januari 2002 met behoud van anciënniteit en van arbeids-
en loonvoorwaarden.

Daarnaast zullen een aantal afdelingen gemeenschappelijk zijn aan lntradura en Haviland
lntercommunale. Waar een ontdubbeling van de diensten mogelijk is, zullen de betrokken
personeelsleden in toepassing van dezelfde Omzendbrief van 11 januari 2002 met behoud van
anciënniteit en van arbeid- en loonvoorwaarden overgedragen worden aan lntradura. Waar dit n¡et
mogelijk is, zullen betrokken personeelsleden door Haviland lntercommunale in het kader van haar
dienstverlening deels doorgerekend worden aan lntradura. Deze personeelsleden blijven bijgevolg voor
100% tewerkgesteld door Haviland lntercommunale. De hierna beschreven werking van de
gemeenschappelijke afdelingen zal gelden voor een periode van zes jaar, waarna dit door zowel Haviland
lntercommunale als lntradura geëvalueerd zal worden.

De technische uitwerking van alle aspecten van de overgang van het personeel gebeurt in overleg met
de toezichthouder (het ABB) en de syndicale vertegenwoordiging. Haviland lntercommunale laat zich
ter zake ook bijstaan door de heer Patrick Van den Abbeel van CC Consult.

De infrastructuur en werkingsmiddelen van deze gemeenschappelijke afdelingen zullen ofwel, waar
mogelijk, gesplitst aangerekend worden door de leveranciers, ofiruel doorgerekend worden.

Naast de algemene directie gaat het om de volgende gemeenschappelijke afdelingen:
r Ondersteunende afdelingen: secretariaat, financiële dienst, communicatie, personeelsdienst, lT en

relatiebeheer;
. Operationele afdelingen: samenaankoop.
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Daarnaast zal Haviland lntercommunale een aantal specifieke diensten leveren aan lntradura, zoals:
¡ De coördinatie van bouwwerken door de afdeling Gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur;
¡ De dienstverlening inzake preventie en bescherming op het werk door de afdeling Preventie;
o De diverse diensten die door de afdeling Gedeelde diensten aangeboden worden, zoals de diensten

van een informatieveiligheidsambtenaar.

Schematisch (waarbij de gedeelde afdelingen met stippellijn gemarkeerd zijn; de operationele
afdelingen zijn vet gezet):

t_
-t

Algemeen directeur
J

T----------'l

t____________t
Personeelsdienst

Relatiebeheer

Financiële dienst I

Communicatie I_________t
IT

L

I

L----------l

Technische dienst &
onderhoud

Logistiek beheer afvalstromen

Preventie & duurzaamheid

I
Samenaankoop

De opdrachthoudende vereniging zal werken vanuit twee vestigingen

Dorent 5, t62O Drogenbos: operationele zetel, met kantoren, personeelsruimtes, het Regionaal
Overslag Station, stelplaats voor het rollend materiaal, waar alle operationele afdelingen gevestigd
zijn. ln toepassing van artikel 10, 52 van het DIS wordt hier ook de maatschappelijke zetel gevestigd.

Brusselsesteenweg 617, tT3LZellik waar de meeste ondersteunende afdelingen gehuisvest zijn.

Operationeel manoger

Secretariaãt
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3.2 Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor het algemeen management van lntradura. Hij staat in voor het
uitvoeren van de beslissingen van het directiecomité en de raad van bestuur. Hij rapporteert
rechtstreeks aan de bestuursorganen van lntradura. Hij verzekert tevens de efficiënte werking van de
financiële dienst, de personeelsdienst, de lT-afdeling, de communicatie en het relatiebeheer. Hij stuurt,
superviseert en begeleidt het operationeel management.

De algemeen directeur wordt bijgestaan door een directie-assistent.

De algemeen directeur van Haviland lntercommunale zal na de overdracht van de bedrijfstak Afvalbeleid
aan lntradura verder het algemeen management van zowel Haviland lntercommunale als lntradura op
zich nemen. Daartoe zal hij deels door Haviland lntracommunale en deels door lntradura tewerkgesteld
zijn.

De loonkost van de directie-assistent (0,8 VTE) zal voor 2O% ten laste komen van lntradura

3.3 Operationeelmanager

De operationeel manager verzekert de operationele werking van de operationele afdelingen,
voornamelijk de afdeling logistiek beheer van afvalstromen, de afdeling preventie & duurzaamheid en
de afdeling samenaankoop.

Verder garandeert de operationele manager een efficiënte en optimale werking van de ondersteunende
afdeling technische dienst & onderhoud. Hij staat tevens in voor aansturen van het secretariaat en het
onthaal op de site in Drogenbos.

De rol van operationeel manager zal ingevuld worden door de siteverantwoordelijke afualbeleid
Drogenbos. Aangezien de siteverantwoordelijke afualbeleid Drogenbos de pensioengerechtigde leeftijd
nadert, zalin201-7 een adjunct operationeel manager aangeworven die na een inloopperiodevan 2jaar,
waarin hij naast en met de huidige operationeel manager zal opereren, het operationeel management
kan overnemen. Op die manier kan de continuiteit van de werking van de operationele afdelingen van
lntradura verzekerd worden.

3.4 Operationeleafdelingen

3.4.1 log¡st¡ek beheer afvalstromen

Dit is de grootste operationele afdeling die de volgende diensten verstrekt:
¡ Huis-aan-huisophalingvan restafval
¡ Huis-aan-huisophaling van GFT en snoeihout
¡ lnzameling van glas
¡ Huis-aan-huisophaling van grofvuil (op afroep)
¡ lnzameling van KGA
¡ Huis-aan-huisophaling van papier en karton
o Huis-aan-huisophaling van PMD
r lnzameling van textiel
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. Exploitatie recyclageparken
¡ Plaatsing, onderhoud en leegmaken van afualstraatjes
¡ Transport van de diverse afvalfracties
r Lediging van glasbollen
¡ Regionaal overslag Station voor diverse afvalfracties uit de recyclageparken
¡ Verwerking restafval
¡ Verwerking grofuuil
¡ Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
¡ Verwerking KGA
¡ Verwerking GFT en snoeihout
¡ Verwerking van diverse afualfracties uit de recyclageparken
¡ Reiniging van straatkolken
o Verwerking van slib

lntradura beschikt hiervoor over de terreinen, gebouwen en infrastructuur te Drogenbos en over
volgend rollend materieel:
¡ 41 vrachtwagens voor de huis-aan-huisophalingen
o t hogedrukwagen voor ontstoppingen
¡ 9 kolkenruimers
o 5 containerwagen voor het ophalen van containers van de recyclageparken
¡ 4 wagens voor de inzameling van de glasbollen
r 4 bakwagens voor de inzameling van AEEA en KGA
o 1 bestelwagen voor de garage
¡ 3 bestelwagens voor interventieopdrachten
. 2 personenwagens voor dienstverplaatsingen
¡ 2 heftrucks
¡ 2 elektrische stapelaars
¡ 1 graafmachine voor de slibinstallatie

Deze afdeling stelt op vandaag ongeveer 160 werknemers te werk.

3.4.2 Preventie en duurzaamheid

De activiteiten van de afdeling Preventie en duurzaamheid zijn onder meer:

¡ Het opbouwen van kennis over technische en decretale ontwikkelingen op vlak van afval ten
behoeve van de gemeentelijke milieudiensten (infomomenten, opleiding van
gemeentepersoneel, enz.);

¡ Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over afual (sorteren en voorkomen,
zwerfuuil, verpakkingsmaterialen, reglementering, enz.) door middel van zelf ontworpen
campagnes en publicaties (afualkrant Picobello, afualkalender, infomomenten, mobiele
tentoonstellingen en informatiestanden, schoolprojecten, begeleide bezoeken van de site te
Drogenbos, enz.);

¡ Het initiëren en uitvoeren van campagnes ter voorkoming van zwerfvuil en sluikstorten;
¡ Het doelgericht ontwerpen en uitvoeren van intergemeentelijke projecten ter voorkoming

van afual;
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a Het ter beschikking stellen van afvaleilandjes voor publieke manifestaties

ln de communicatie naar de burgers zal de taalwetgeving, met name met betrekking tot de
faciliteitengemeenten, steeds nageleefd worden.

De afdeling Preventie en duurzaamheid speelt een belangrijke rol bU de ontwikkeling van de
geintegreerde milieuzone tussen de deelnemende gemeenten van lntradura. Tevens zal ze bij
haar activiteiten de nodige gevoeligheid hebben voor individuele en specifieke noden van de
gemeenten

De afdeling beschikt momenteel over twee medewerkers.

3.4.3 Samenaankoop

De afdeling samenaankoop staat in voor het gezamenlijk aankopen van afualrecipiënten (zakken,
containers, vaten, enz.) voor de gemeenten en hun inwoners. Vanuit het oogpunt van efficiëntie
zal er tevens naar gestreefd worden om de verkoop van afualrecipiënten aan de inwoners zoveel
mogelijk rechtstreeks vanuit lntradura te organ¡seren.

Deze afdeling wordt bemand door één medewerker van Haviland lntercommunale, die
gedeeltelijk aan lntradura doorgerekend zal worden.

3.5 Ondersteunendeafdelingen

3.5.1 Secretariaat

Het secretariaat op de site in Drogenbos ondersteunt de operationeel manager, staat onder
andere in voor het onthaal, telefoon- en postbehandeling, de administratieve ondersteuning en
het agendabeheer. ln deze afdeling is één bediende VTE tewerkgesteld.

3.5.2 Financiëledienst

De afdeling financiën en boekhouding staat in voor de volgende taken:
¡ De berekening van de bijdragen van de vennoten;
¡ De boekhouding;
¡ Het thesauriebeheer;
¡ De financiële rapportering;
¡ De opmaak van de jaarrekening;
o De opmaak en opvolging van de budgetten;
¡ De opvolging van de externe controle door de commissaris;
¡ De opvolging van de fiscale dossiers.

De afdeling wordt geleid door een controller, die gemeenschappelijk is met Haviland
lntercommunale (voor 30% ten laste van lntradura). Daarnaast worden twee boekhoudkundige
medewerkers gedeeld met Haviland lntercommunale, nl. een deskundige (voor 70% ten laste van
lntradura) en een administratief bediende (voor 30% ten laste van lntradura). Zij werken allen
vanuit de zetel in Zellik. Daarnaast z¡jn op de site te Drogenbos vier bedienden (drie VTE) actief
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die instaan voor de administratieve verwerking van alle data met betrekking tot het logistiek
beheer van de afvalstromen, met het oog op:
¡ De aanrekening aan de vennoten;
¡ Het informeren van het management;
¡ De communicatie aan de bevoegde overheden (OVAM, Fost Plus, ...).

3.5.3 Communicatie

De communicatie van lntradura zal verzorgd worden door de communicatie- en beleidsadviseur
van Haviland lntercommunale, die voor 20Y" doorgerekend zal worden door lntradura, in nauw
overleg met de afdeling Preventie & duurzaamheid van lntradura. De communicatie omvat naast
de algemene communicatie, het opstellen van persteksten en de opvolging van de regionale en
nationale pers, het beheer van de website en het aansturen van informatiecampagnes in
samenwerking met de afdeling Preventie en duurzaamheid. Daarbij zal de taalwetgeving
nauwgezet nageleefd worden.

3.5.4 Personeelsdienst

De personeel- en salarisadministratie staat in voor het personeels- en functioneringsbeleid (onder
leiding van de algemeen directeur) en de salarisadministratie. Deze dienst wordt gedeeld met
Haviland lntercommunale en bestaat uit een deskundige (voor 40% ten laste van lntradura) en
een administratief bediende (voor 85% ten laste van lntradura).

Het takenpakket van de deskundige bestaat uit:
¡ Het uitvoeren van het aanwervingsbeleid van arbeiders en bedienden;
¡ Het inventariseren van de opleidingen, de opmaak van opleidingsdoelstellingen en het

bewaken van de toepassing van de leertrajecten;
¡ De nauwgezette uitvoering en opvolging van de rechtspositieregeling en het

arbeidsreglement;
¡ Het opvolgen van specifieke HR-doelstellingen voor het personeel;
o Het bewaken van de toepassing van specifieke procedures, zowel werkings-als

ged ragsprocedures.

Daarnaast staat de deskundige personeelsbeleid de directie bij in de relaties met de syndicale
organ¡saties. Dit behelst de volgende taken:
¡ Het opmaken van de uitnodigingen, de agenda en het verslag van de vergaderingen met de

syndicale organisaties;
¡ De opvolging van de vragen en opmerkingen van alle partijen die deelnemen aan het syndicaal

overleg en het voorbereiden van de nodige acties;
¡ Het onderhouden van de relaties met de syndicale organisaties in het kader van het

operationeel functioneren van de organisatie.

De administratieve bediende staat in samenwerking met een sociaal secretariaat in voor de
volledige loonadministratie van de arbeiders en bedienden, alsook voor de behandeling en
opvolging van de personeelsdossiers inzake arbeidsongevallen en ziektes.
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3.5.5 rr

De lT-afdeling staat in voor de volledige lT-infrastructuur van lntradura, zowel op het gebied van
hardware als software. De afdeling wordt thans verzekerd door twee administratief medewerkers
die gedeeld wordt met Haviland lntercommunale (respectievelijk voor 50% en voor 10% ten laste
van lntradura). Daarnaast is een aanwervingsprocedure met betrekking tot een lT-manager, die
voor 30% ten laste van lntradura zal komen, lopende.

De betrokken medewerkers fungeren als eerste aanspreekpunt voor de operationele
medewerkers in het kader van de inventarisatie van softwareproblemen en lT-
disfunctionaliteiten. ln nauw overleg met de externe lT-leveranciers worden diverse
verbeterpistes en mogelijke oplossingen onderzocht. Op systematische wijze koppelen zij de
voorgestelde oplossingen terug naar de operationele medewerkers en bewaken zij de voortgang.
M.b.t. de implementatie van het lT-beleid, stellen zij in eerste instantie projectfiches op met
beschrijving van de concrete stappen, de timing en de verwachte resultaten. ln samenspraak met
de directie en de lT-manager onderzoeken zij welke scenario's het meest geschikt zijn (vanuit
kostenbeheersing, doeltreffendheid, gebruiksvriendelijkheid,....) om aan de noden of behoeften
van de gebruikers te beantwoorden.

3.5.6 Relatiebeheer

Onder relatiebeheer wordt het ontwikkelen en het onderhouden van de relaties met de vennoten
("cliënten") bedoeld, teneinde te verzekeren dat:
¡ bepaalde vragen m.b.t. wetgeving (bijv. m.b.t. overheidsopdrachten) beantwoord worden;
¡ specifieke aandachtspunten omtrent de dienstverlening besproken kunnen worden;
¡ specifieke beleidsvraagstukken voldoende uitgeklaard worden;
. bepaalde noden geïnventariseerd kunnen worden voor verdere analyse en eventuele

uitvoering.

Waar de algemeen directeur de communicatie en de relaties met de vennoten onderhoudt via de
bestuursorganen van lntradura enerzijds en op het niveau van het college van burgemeester en
schepenen anderzijds, ontwikkelt en onderhoudt de relatiebeheerder voornamelijk de contacten
met de leden van de managementteams van de lokale besturen.

De relatiebeheerder van Haviland lntercommunale zal voor 40% werken voor en ten laste vallen
van lntradura.

3.5.7 Technische dienst & onderhoud

De taken en activiteiten van de technische dienst omvatten onder meer het technisch beheer en
het onderhoud van de gebouwen, het wagenpark, de slibinstallatie, de overige technische
installaties en de recyclageparken.

De dienst wordt bemand door 1 medewerker
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3.6 Diensten verstrekt door Haviland lntercommunale

Haviland lntercommunale heeft vanuit haar dienstverlening naar de gemeenten en andere vennoten
een bijzondere competentie ontwikkeld op een aantal domeinen die ook relevant zijn voor de werking
van lntradura. Het gaat voornamelijk om de volgende diensten:
o Gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur;
¡ Gemeenschappelijke lnterne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
¡ lnformatieveiligheidsambtenaar.

Om van die diensten van Haviland lntercommunale gebruik te kunnen maken, zal lntradura verzoeken
om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging. Conform aan artikel 8 van de statuten van Haviland
lntercommunale zal de algemene vergadering over de vraag tot toetreding van lntradura moeten
beslissen.

3.6.1 Gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur

Telkens lntradura bouwprojecten of projecten met betrekking tot eigen onroerende goederen
(renovatie, verbouwing) heeft, zal beroep gedaan worden op de afdeling Gemeentelijke
bouwwerken en infrastructuur (GBW&l) van Haviland lntercommunale.

De aangeboden diensten van GBW&I bestaan uit het beheren van een project en het optreden
als EPB-verslaggever of als veiligheidscoördinator. Het beheren van een project kan meerdere,
diverse taken inhouden, waaronder het samenstellen van een bouwteam (architect,
studiebureau , enz.l, het uitvoeren van studies en ontwerpen voor infrastructuurwerken, het
aanbesteden van de werken met naleving van de wetgeving over overheidsopdrachten, het
beheren van het budget, het optreden als bouwheer tot aan de definitieve oplevering, het
aanvragen van subsidies en het coördineren van de werkzaamheden.

3.6.2 Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) van
Haviland lntercommunale telt zes deskundigen die tot preventieadviseur zijn opgeleid. De dienst
ondersteunt het beleid van de lokale besturen en openbare instellingen om risico's op
arbeidsongevallen, beroepsziekten en schadegevallen te verminderen. Concreet neemt ze
volgende taken op zich: optreden als ¡nterne preventieadviseur, analyseren van
arbeidsongevallen, begeleiden van evacuatieoefeningen, verstrekken van opleidingen en
organiseren van infosessies, deelnemen aan inspecties van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en van arbeidsgeneesheren, enz.

lntradura zal met betrekking tot haar personeel beroep doen op de diensten van GIDPBW van
Haviland lntercommunale.

3.6.3 lnformatieveiligheidsambtenaar

Haviland lntercommunale heeft een veiligheidsconsulent aangesteld zoals bedoeld in artikel 9
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Voor wat de informatiebeveiliging betreft van de persoonsgegevens die verzameld worden naar
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aanleiding van de toegangscontrole op de recyclageparken en de berekening van de
verschuldigde retributies, zal lntradura beroep doen op de diensten van de veiligheidsconsulent
van Haviland lntercommunale.

4 Bestuurlijke organisatie

Op bestuurlijk gebied zal lntradura aangestuurd worden door drie organen
¡ De algemene vergadering;
o De raad van bestuur;
¡ Het directiecomité.

Daarnaast wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van het DIS en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, uitgeoefend
door een commissaris. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van
3 jaar, onder de leden van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren.

4.1 Algemenevergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle deelnemers. Voor de
gemeenten worden de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering. De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere vertegenwoordiger
beschikt, zonder dat het totaal aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden
kan worden.

Voor de overige deelnemers worden de vertegenwoordigers aangeduid door de organen die, krachtens
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door degene
die hem vervangt. De algemene vergadering duidt een secretar¡s en twee stemopnemers aan die samen
met de voorzitter het bureau uitmaken.

De algemene vergadering komt ieder jaar in de loop van het eerste half jaar verplicht bijeen, op de plaats
in de oproepingsbrief vermeld. Deze algemene vergadering stelt de jaarrekeningen vast aan de hand
van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De algemene vergadering
verleent terzelfder tijd, door een afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de
commissaris.

Onverminderd het voorgaande, wordt minstens één bijzondere algemene vergadering belegd in de loop
van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het
volgende boekjaar staat op de agenda van deze vergadering.

De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het DIS en de statuten is
voorbehouden. Het gaat met name om de volgende bevoegdheden:
o Toetreding tot de vereniging;
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. Uitsluiting van een deelnemer;
o Verlenging van de duurtijd van de vereniging;
r Ontbinding van de vereniging;
¡ Statutenwijziging;
¡ Benoeming van de leden van de raad van bestuur;
r Bepaling van presentiegelden en andere vergoedingen voor mandatarissen;
¡ Goedkeuring van de jaarrekening en verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris;
¡ Goedkeuring van het jaarlijks budget;
o Goedkeuring van het zes jaarlijks evaluatierapport zoals voorzien in artikel 70 DlS.

4.2 Raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die evenveel leden heeft als het aantal
deel nemende gemeenten.

ln overeenstemming met artikel 43 van het DIS kunnen alleen natuurlijke personen lid zijn van de raad
van bestuur. De bestuurders worden voorgedragen door de gemeentelijke deelnemers (de houders van
A-aandelen). Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar en zijn door haar
afzetbaar.

De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en ten hoogste twee (2) ondervoorzitter (s). Het
voorzitterschap ondervoorzitterschap worden toevertrouwd aan bestuurders die tevens
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen zijn van een van de deelnemende gemeenten.

De mandaten van voorzitter en van ondervoorzitter duren drie (3)jaar en zijn hernieuwbaar.Ze nemen
in ieder geval een einde indien de betrokkene de hoedanigheid van bestuurder verliest.

De raad duidt eveneens een secretaris aan en kan een adjunct-secretaris aanduiden. Hun mandaat duurt
drie (3)jaar en is hernieuwbaar.

De raad van bestuur kan deskundigen uitnodigen om aan haar vergadering met raadgevende stem deel
te nemen. Tevens wordt voorzien dat de raad van bestuur met raadgevende stem bijgewoond wordt
door maximaal vijf gemeenteraadsleden die geen deel uitmaken van een bestuursmeerderheid.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de
vereniging. Alles wat door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering voorbehouden is,
valt binnen zijn bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser of als verweerder worden gevoerd door de raad van bestuur
vertegenwoordigd door de voorzitter of door een daartoe door de raad van bestuur aangestelde
bestuurder.

Alle akten, die de vereniging verbinden, worden ondertekend door de voorzitter en één van de
ondervoorzitters, de secretaris of de adjunct-secretaris, of door leden van de raad van bestuur aan wie
een bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur wordt verleend. Twee handtekeningen
volstaan evenwel.
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De handtekening van één speciaal daartoe gevolmachtigde volstaat om kwijting te geven aan de post,
de telegraafdienst, de telefoondienst en aan de ondernemingen of diensten van vervoer.

De vereniging is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.

4.3 Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan het directiecomité dat in zijn schoot
wordt opgericht. Het directiecomité is tevens belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de
raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt het aantal leden waarbij het totale aantal ten hoogste één derde van dat
van de leden van de raad van bestuur bedraagt. De raad van bestuur bepaalt tevens de duur van het
mandaat alsmede de samenstelling. De duur van het mandaat als directielid kan de duur van het
bestuursmandaat niet overschrijden.

ln het directiecomité zullen de voorz¡tter en de ondervoorzitter(s) van rechtswege een mandaat
bekleden. Lid zijn van zowel de raad van bestuur als van het directiecomité van de vereniging, als lid of
als voorzitter of ondervoorzitter, vormt slechts een enkelvoudig mandaat. De secretaris van de raad van
bestuur is tevens secretaris van het directiecomité.

leder lid van het directiecomité heeft één stem. Eén of meer leden van het leidinggevende personeel
van de vereniging kunnen met raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité. Hun mandaat
beinvloedt het toegestane aantal leden niet. Hetzelfde geldt voor de deskundigen die de raad van
bestuur aangesteld heeft.

Het directiecomité beraadslaagt en besluit volgens de procedure voorzien voor de raad van bestuur en
wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis door een ondervoorzitter van de raad
van bestuur.

Opgemaakt te Asse op 11 januari 2017

Namens het overlegorgaan:

Ed
Vo

dtPe Bl Jan De Backer
Ondervoorzitter
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Overlegorgaan voor de oprichting van een opdrachthoudende vereniging
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c/o Haviland lntercommunale
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1 lnleiding

Dit ondernemingsplan is opgesteld door het overlegorgaan overeenkomstig art¡kel 26 van het Decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna "DlS") in het kader van de voorgenomen
oprichting van een opdrachthoudende vereniging lntradura.

lntradura heeft tot doel het voeren van een duurzaam en integraal gemeentelijk afualbeleid in opdracht van
de deelnemende gemeenten en binnen het kader en binnen de bevoegdheid van de door de deelnemende
gemeenten verleende beheersoverdracht. Deze activiteiten met betrekking tot afvalbeleid worden momenteel
door de afdeling afualbeleid van Haviland lntercommunale, een dienstverlenende vereniging, uitgeoefend. De
oprichting van lntradura veronderstelt dat Haviland lntercommunale deze bedrijfstak overdraagt aan
lntradura.

Voor een historiek van Haviland lntercommunale, de context van de oprichting van lntradura en de wijze
waarop de bedrijfstak afualbeleid door Haviland lntercommunale aan lntradura overgedragen zal worden,
wordt verwezen naar de motiveringsnota (deel 1 van het Voorstel van het overlegorgaan). De operationele en
bestuurlijke werking van lntradura is toegelicht in het bestuursplan (deel 2 van het Voorstel van het
overlegorgaan), dat een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van
dienstverlening bevat alsook een beschrijving van de operationele en de bestuurlijke organisatie van de
opdrachthou dende vereniging.

De financiële aspecten van de overdracht van de bedrijfstak afualbeleid en de fínanciële structuur en
vooruitzichten van lntradura worden uitgewerkt in voorliggend ondernemingsplan (deel 3 van het Voorstel van
het overlegorgaan).

2 Beschrijving van de bedrijfsopdrachten

lntradura zal de huidige activiteiten van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale verder zetten
ingevolge de overdracht van die bedrijfstak naar lntradura. Het gaat thans om de volgende activiteiten:

t.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lt.
L2.
13.
L4.
15.
16.
t7.

Prevent¡e & duurzaamheid
Hu is-aan-huisophaling van restafval
Huis-aan-huisophaling van GFT en snoeihout
lnzameling van glas
Huis-aan-huisophaling van grofvuil
lnzameling van KGA
Huis-aan-huisophaling van papier en karton
Huis-aan-huisophaling van PMD
lnzameling van textiel
Exploitatie recyclageparken
Plaatsing, onderhoud en leegmaken afualstraatjes
Transport van de diverse afualfracties
Lediging van glasbollen
Regionaal Overslag Station voor diverse afualfracties uit de recyclageparken
Verwerking restafval
Verwerking grofuuil
Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
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18.
19.
20.
2t.
22.
23.

Verwerking KGA
Verwerking GFT en snoeihout
Verwerking van diverse afvalfracties uit de recyclageparken
Samenaankoop en verkoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)
Reiniging van rioolkolken
Verwerking van slib

Waar deze opdrachten momenteel door de dienstverlenende vereniging Haviland lntercommunale
uitgeoefend worden op basis van overeenkomsten van exclusieve samenwerking met een looptijd van drie tot
zesjaar, zullen deze door lntradura uitgeoefend worden op grond van een beheersoverdracht. De gemeenten
die deelnemen in lntradura dienen minstens met betrekking tot de volgende opdrachten tot een
beheersoverdracht aan lntradura te besluiten:
¡ Preventie & duurzaamheid
¡ Huis-aan-huisophalingvan restafval
o Huis-aan-huisophaling van papier en karton
¡ Huis-aan-huisophaling van PMD
¡ lnzameling van glas
¡ Verwerking restafval
o Verwerking grofuuil
o Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas)
¡ Samenaankoop afualrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)

Het toetreden tot de opdrachthoudende vereniging impliceert een beheersoverdracht met betrekking tot deze
opdrachten. Daarnaast kunnen de deelnemende gemeenten bij de oprichting ook een beheersoverdracht doen
met betrekking tot de andere aangeboden activiteiten. Als basisprincipe wordt de continuiteit van de
dienstverlening van de huidige bedrijfstak afvalbeleid van Haviland Intercommunale ten aanzien van de
twintig deelnemende gemeenten vooropgesteld. lntradura streeft ernaar om minstens dezelfde activite¡ten
via een beheersoverdracht van de deelnemende gemeenten uit te oefenen. Met betrekking tot de huis-aan-
huisophaling van restafval zullen voor de gemeenten Wemmel en Sint-Genesius-Rode, die thans voor deze
activiteit nog geen beroep doen op Haviland lntercommunale, aangepaste overgangsmaatregelen uitgewerkt
worden.

Deelnemende gemeenten die bij de oprichting geen beheersoverdracht met betrekking tot alle activiteiten
gedaan hebben, kunnen op een later tijdstip een beheersoverdracht met betrekking tot andere opdrachten
realiseren mits aanvaarding door de raad van bestuur van de vereniging. Met betrekking tot de activiteiten
waarvoor tot beheersoverdracht beslist is, geldt deze overdracht voor de (resterende) looptijd van de
vereniging. De gemeente ontzegt zich door de beheersoverdracht het recht om die activiteit in eigen bedrijf
uit te oefenen of aan een andere private of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen.

Daarnaast kan lntradura op vraag van één of meerdere gemeenten of op initiatief van de raad van bestuur
bijkomende activiteiten ontwikkelen inzoverre ze kaderen binnen het maatschappelijk doel (cf. artikel 4 van
de statuten).
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3 Overdracht van de bedrijfstak afvalbeleid

3.1 Overzicht

Zoals toegelicht in de motiveringsnota (Deel 1 van het Voorstel van het overlegorgaan) en onder
voorbehoud van het bekomen van alle daartoe strekkende beslissingen van de organen van Haviland
lntercommunale, is het de bedoeling dat Haviland lntercommunale de bedrijfstak afualbeleid met
toepassing van artikel 77O van het Wetboek van vennootschappen verkoopt aan lntradura. Concreet
houdt dit volgende stappen in:

Haviland lntercommunale verkoopt de bedrijfstak Afualbeheer aan lntradura tegen een prijs die
overeenstemt met de waarde van de bedr¡jfstak, met keuze voor de toepassingen van de
procedure van inbreng van een bedrijfstak (art.77O Wetboek van vennootschappen). Door de
toepassing van deze procedure gebeurt de overdracht ten algemene titel, waardoor de
overdracht van alle activa en passiva automatisch, van rechtswege tegenstelbaar is aan derden.
De verkoopprijs zal niet onmiddellijk in geld worden betaald aangezien lntradura hiervoor niet
over voldoende liquide middelen zal beschikken.

Overeenkomstig de regels van toepassing op de coöperatieve vennootschap zal de schuldig
gebleven prijs worden omgezet in obligaties. De uitgifte van de obligaties geldt dan als betaling
van de koopprijs. De obligaties zullen op termijn afgelost moeten worden. De
uitgiftevoorwaarden van de obligaties worden hierna onder 4.2.1 toegelicht.

ln een derde stap zal Haviland lntercommunale deze obligaties uitkeren aan de gemeenten en de
provincie Vlaams-Brabant middels een eenmalige dividenduitkering (die aangerekend wordt op
de reserves). De gemeenten en de provincie worden dan schuldeiser van lntradura. Deze
uitkering vereist een afwijking op het statutair verbod op dividenduitkeringen dat op 17 februari
2016 is ingevoerd.

De gemeenten die deelnemen in lntradura zullen tenslotte het kapitaal van lntradura verhogen
door de inbreng in natura van de obligaties. Door die inbreng vermindert de oorspronkelijke
obligatieschuld met het bedrag van de ingebrachte obligaties, gezien lntradura zowel schuldeiser
als schuldenaar zal zijn voor dat bedrag (schuldvermenging).

7
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Stap 1
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b
Stap 3

Obligatieschuld (x% van
oorspronkelij ke obligaties)

DEELNEMENDE GEMEENTEN

3.2 Beschrijving van de bedrijfstak afvalbeleid

"Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit
uitoefent en op eigen kracht kan werken" (artikel 680 Wetboek van vennootschappen). Het geheel van
de activa en de passiva, van de contracten en van het personeel van Haviland lntercommunale dat
verbonden zijn met de activiteiten inzake afualbeleid, zoals beschreven onder punt 2 en in het
bestuursplan (deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan), en waardoor deze activiteit als autonome
activiteit uitgeoefend kan worden, vormt de bedrijfstak afvalbeleid.

Dit omvat de volgende activa:
. De terreinen en gebouwen van de site in Drogenbos (Dorent 5), daaronder begrepen het gebouw in

aanbouw gekend als 'Amadablan';
¡ De slibverwerkingsinstallaties op de site te Drogenbos;
¡ Het rollend materieel, bestaande uit ophaalwagens, ruimwagens, en dergelijke meer;
o Containers en andere afvalrecipiënten;
r Bureelmeubilair en -machines voor de kantoren te Drogenbos;
o Alle ander vaste activa die nodig zijn om de activiteiten inzake afvalbeleid uit te oefenen;
r De betaalde borgtochten met betrekking tot de standpijpen;
o De voorraad werkkledii, brandstof, wisselstukken, banden en hulpstoffen voor de

slibverwerkingsi nstallatie;
r De vorderingen op de gemeenten en andere gebruikers met betrekking tot de afualactiviteiten,

inclusief de op stellen facturen en creditnota's;
o De overige vorderingen met betrekking tot de afvalactiviteiten, zoals de vorderingen op OVAM

aangaande subsidies;
¡ De vorderingen op de gemeenten met betrekking tot de aanleg en financiering van recyclageparken;
o De verbrandingsrechten voor het restafval en het grofvuil tot en met 30 juni 2023.

ANDERE GEMEENTEN + PROVINCIE

lntradura HAVILAND
INTERCOMMUNALE
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De volgende passiva maken deel uit van de bedrijfstak:
¡ De leningen bij Belfius, KBC Bank en ING België aangegaan voor de verwerving van de hiervoor

vermelde act¡va, met name de installaties op de site te Drogenbos, het rollend materieel en de
verbrandingsrechten;

¡ De leveranciersschulden met betrekking tot kosten of investeringen gemaakt voor de afualactiviteit;
¡ De schulden met betrekking tot het personeel dat rechtstreeks behoort tot de bedrijfstak, daaronder

begrepen de nog te betalen nettolonen, sociale bijdragen, door te storten bedrijfsvoorheffing,
vakantiegeld en eventuele andere verplichtingen.

¡ De overige schulden met betrekking tot de afvalactiviteit.

Daarnaast bevat de bedrijfstak de volgende rechten en verplichtingen die niet in de balans opgenomen
zijn;
¡ De overeenkomst met lndaver aangaande de verwerking van restafual en grofuuil;
¡ De overeenkomst met Fost-Plus aangaande de verwerking van bepaalde afualfracties;
¡ De overeenkomst met lnterafval in het kader van de aanwending van het communicatiefonds;
¡ De overeenkomst met Recupel voor de inzameling en verwerking van KGA.

Tenslotte omvat de bedrijfstak alle werknemers die rechtstreeks werken binnen de activiteit afvalbeleid.
Het gaat om ongeveer 160 contractuele werknemers en één statutaire werknemer, namelijk de
operationeel manager, onder voorbehoud van nog aan te werven personeelsleden in het kader van de
optimalisatie van de werking.

Zoals toegelicht in het bestuursplan zal de algemeen directeur deels werken voor Haviland
lntercommunale en deels voor lntradura. Daarnaast zal het deel van de kostprijs van de ondersteunende
afdelingen in het kader van dienstverlening door Haviland lntercommunale aan lntradura doorgerekend
worden (zie hierover het bestuursplan).

Wat de verplichtingen met betrekking tot pensioen betreft zal lntradura enkel de verplichtingen
overnemen ten aanzien van de werknemers die rechtstreeks voor de bedrijfstak afvalbeleid werken en
bijgevolg door de overdracht van de bedrijfstak overgaan.

3.3 Waardering van de bedrijfstak afvalbeleid

Bij het bepalen van de werkelijke waarde van de bedrijfstak afualbeleid moet rekening gehouden
worden met de context waarin de verkoop plaatsvindt en de eigenschappen en bestemming van de
verkochte bedrijfsafdeling. Op basís van de regelgeving omtrent afvalbeleid, de statuten van Haviland,
het juridisch kader waarin Haviland als intergemeentel¡jk samenwerkingsverband functioneert en de
afwezigheid van winstoogmerk bij de exploitatie van de bedrijfstak afualbeleid is er nooit goodwill met
commerciële waarde opgebouwd.

Ook moet rekening gehouden worden met het recht van voorkeur van de gemeenten op overneming
van de op hun grondgebied gelegen installaties (artikel 37 DIS), alsook met de verplichtingen inzake
bodemsanering met betrekking tot de onroerende goederen.

Tevens wordt vastgesteld dat de door Haviland lntercommunale gehanteerde afschrijvingspercentages
overeenstemmen met de economische levensduur van de overeenkomstige activa.
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Om die redenen is het overlegorgaan van oordeel dat de werkelijke waarde van de bedrijfstak niet hoger
is dan de netto boekwaarde van de overgedragen activa, verminderd met de netto boekwaarde van de
schulden. De bestuursorganen van Haviland lntercommunale hebben hun principieel akkoord met een
overdracht tegen netto-boekwaarde bevestigd.

Aangezien de overdracht van de bedrijfstak afualbeleid pas zal plaatsvinden na de oprichting van de
nieuwe opdrachthoudende vereniging, namelijk in het tweede of derde kwartaal van 2Ot7, zal de
definitieve prijs voor de bedrijfstak afvalbeleid vastgesteld worden op basis van de balans per 31
december 2016 van Haviland.

De overdracht van de bedrijfstak zal boekhoudkundig geacht worden uitwerking te hebben met ingang
van 1 januari 2Ot7. Dit betekent dat de kosten en opbrengsten van de bedrijfstak afualbeleid van
Haviland lntercommunale voor de periode van 1 januari 20L7 toT aan de datum van de overdracht,
boekhoudkundig en financieel toegerekend zullen worden aan lntradura.

De toepassing van de voormelde principes op de geprojecteerde balans per 31 december 2016 leidt tot
volgende raming van de waarde van de bedrijfstak afualbeleid (bedragen in 1.000 euro):

Actief

Terreinen en gebouwen
lnstallaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Activa in aanbouw en voorafbetalingen
Andere financiële vaste activa
Vorderingen m. b.t. recyclagepa rken

Vaste activa

3.604
49

2.301
2t9

T2
1.568
7.753

Voorraden
Vorderingen op ten hoogste één jaar - handelsvorderingen
Vorderingen op ten hoogste één jaar - overige vorderingen
Overlopende rekeningen - verbra ndingsrechten
Overlopende rekeningen - overige

Vlottende activa

t40
6.528

108
12.440

97
19.313

Totaal actief 27.066

Passief

Schulden op meer dan één jaar t4.L24
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Handelsschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Schulden op korte termijn

2.297
3.496

847
5

44
6.683

Totaal Schulden 20.807

Waarde bedrijßtak = prijs overdracht 6.259
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Er wordt benadrukt dat het bedrag van 6.259.000 euro een raming betreft en dat de uiteindelijke
overnameprijs bepaald zal worden op basis van de balans per 31 december 2016 van Haviland
lntercommunale.

Aangezien lntradura gedeeltelijk btw-plichtig zal zijn, nl. met betrekking tot de verkoop van afvalstoffen,
zal de overdracht van de bedrijfstak op het gebied van de btw plaatsvinden met toepassing van artikel
11 W. Btw. Hierdoor is geen btw op de overdracht zelf verschuldigd. lngevolge het eigen btw-statuut
van lntradura zal er wel een herziening van voorheen in aftrek gebrachte btw op bedrijfsmiddelen plaats
vinden. Deze herziening wordt geraamd op ca. 200.000 euro.
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4 Financiële structuur

4.1 Kapitaal bij oprichting

Bij de oprichting van de opdrachthoudende vereniging zullen de deelnemende gemeenten een beperkte
financiële inbreng doen in het vast kapitaal. Zoals verder zal blijken in het ondernemingsplan (cf. punt
4.2l,is het aangewezen dat elke deelnemende gemeenten intekent op een zelfde aantal aandelen als in
Haviland lntercommunale. Er wordt bijgevolge voorgesteld om 16.100 A-aandelen uit te geven die
toegekend worden aan de gemeentelijke deelnemers.

Daarnaast wordt voorgesteld om het vast bedrag van het kapitaal vast te leggen op 48.300 euro, wat
overeenkomt met 3 euro per A-aandeel of 0,14 euro per inwoner- Onderstaande tabel bevat de bijdrage
in het vast kapitaal per gemeente:

Gemeente lnwoners Aandelen Kapitaal
Asse
Beersel
Bever
Dilbeek
Drogenbos
Gooik
Grimbergen
Halle
Herne
Kapelle-op-den-Bos
Lennik
Linkebeek
Merchtem
Opwijk
Pepingen
Roosdaal
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Ternat
Wemmel

32.405
24.730
2.ts2

41.489
5.349
9.207

36.737
38.296

6.610
9.353
9.027
4.7s5

L6.O87
L4.203
4.425

17.494
18.153
33.495
15.280
16.O52

L.464
t.L48

LO4
1.916

236
436

1.696
L.748

3t2
436
424
228
744
648
208
532
848

1.528
7L6
728

4.392
3.444

3L2
5.748

708
1.308
5.088
5.244

936
1.308
L.272

684
2.232
L.944

624
1.596
2.544
4.584
2.148
2.784

349.299 16.100 48.300

Daarnaast zullen de andere niet-gemeentelijke deelnemers (zie hierover het bestuursplan, deel 2 van
het Voorstel van het overlegorgaan, alsook het ontwerp van de statuten, deel 4 van het Voorstel van
het overlegorgaan) kunnen intekenen op 1 B-aandeel per deelnemer. De kapitaalsinbreng per B-aandeel
bedraagt tevens 3 euro, welk bedrag toegevoegd wordt aan het variabel kapitaal.
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4.2 Uitgifte van obligaties en kapitaalverhoging

4.2.1 Uitgiftevoorwaarden obligaties

L

2

Zoals beschreven in punt 3.1 wordt voorgesteld dat lntradura obligaties uitgeeft ten belope van
het bedrag van de verkoopprijs van de bedrijfstak afualbeleid. Haviland lntercommunale zal
vervolgens intekenen op deze obligaties als betaling van de prijs van de verkoop van de bedrijfstak
afvalbeleid.

Op basis van de geraamde overdrachtsprijs (zie hierover punt 3.3), alsook rekening houdend met
het bedrag aan btw dat ingevolge de overdracht herzien moet worden en de noodzaak om over
een minimum aan liquiditeiten te beschikken bij de overname van de bedrijfstak, wordt in het
ondernemingsplan uitgegaan van een totale obligatielening van ca. 7 miljoen euro. Er wordt
voorgesteld om 35.795 obligaties met een nominale waarde van 195 euro uit te geven. Dit komt
neer op een totale obligatielening van 6.980.025 euro.

Het uiteindelijke bedrag zal bepaald worden door de raad van bestuur van lntradura in het licht
van de overdrachtsprijs van de bedrijfstak afualbeleid zoals die begin 2017 bepaald zal worden
op basis van de balans per 31 december 2016 van Haviland lntercommunale.

De voorgestelde uitgiftevoorwaarden van deze obligaties kunnen als volgt samengevat worden

Aanwending: financiering van de overname van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland
lntercommunale.

Aantal obligaties: 35.795 obligaties, wat overeenkomt op de som van het aantal A-
aandelen en het aantal B-aandelen van Haviland lntercomunale, die in handen zijn van
respectievelijk de gemeentelijke deelnemers en de provincie Vlaams-Brabant.

Nominale waarde: te bepalen door de raad van bestuur van lntradura op basis van de
overdrachtsprijs voor de bedrijfstak afualbeleid. Voor de verdere uitwerking van dit
ondernemingsplan wordt de nominale waarde thans geraamd op 195 euro per obligatie.

Uitgifteprijs: 100%.

Aflossingsprijs: 100%

Uitgiftedatum: te bepalen, wellicht in het tweede of derde kwartaal 2017

Duur: de obligaties zijn uitgegeven voor een periode die eindigt op 31 december 2034.

Aflossing: voor het eerst op 31 december 2020 zaljaarlijks 1/15e van de nominale waarde
van iedere obligatie afgelost worden. Het staat de emittent vrij om de uitstaande obligaties
vervroegd af te lossen of om jaarlijks meer dan 1/15e van de nominale waarde van iedere
obligatie af te lossen. De obligatiehouders kunnen daarentegen niet de vervroegde
aflossing vorderen, tenzij de emittent in gebreke blijft zoals nader omschreven zal zijn in
de uitgiftevoorwaarden. De terugbetaling gebeurt door overschrijving op het

3

4

5

6

7

8
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9

bankrekeningnummer van de obligatiehouder zoals vermeld in het register van
obligatiehouders.

lnterest: de obligaties zullen een bruto-interest opbrengen gel'tjk aan de interest op een
OLO op 18 jaar op de uitgiftedatum, verhoogd met 100 basispunten. De interest wordt
jaarlijks op 31 december betaald, in voorkomend geval na inhouding van de roerende
voorheffing, door overschrijving op het bankrekeningnummer van de obligatiehouder
zoals vermeld in het register van obligatiehouders.

Bijzondere rechten: de obligaties zijn rechtstreekse, algemene, onvoorwaardelijke en niet
door zekerheden gedekte verplichtingen van de emittent die te allen tijde van onderling
van gelijke rang zullen zijn. Onverminderd het onder 8 opgenomen aflossingsschema zullen
de obligaties achtergesteld zijn ten aanzien van de schulden tegenover de banken. De
obligaties zijn niet-converteerbaar.

Register: de obligaties zijn op naam en worden genummerd van 1 tot en met 35.795. De
emittent houdt een register van obligatiehouders bij waarin de identiteit, het adres en het
bankrekeningnummer van elke obligatiehouder vermeld wordt, evenals het aantal
obligaties en de nummers van de obligaties in haar bezit. De obligatiehouder deelt deze
gegevens en elke wijziging ervan spontaan mee aan de vennootschap.

Overdraagbaarheid: de obligaties zijn niet overdraagbaar tenzij (i) tussen Haviland
lntercommunale en de gemeenten of de provincie die vennoot zijn in Haviland
lntercommunale en (ii) tussen de gemeenten die vennoot zijn in lntradura en lntradura.

10

11

t2
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4.2.2 Uitkering door Haviland lntercommunale

Aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland lntercommunale zal vervolgens
voorgesteld worden om deze obligatie uit te keren aan de gemeentelijke deelnemers (A-
aandeelhouders) via een (uitzonderlijke) dividenduitkering.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel obligaties de gemeenten ingevolge deze beslissing
zouden ontvangen. Tevens wordt de nominale waarde van de obligaties vermeld op basis van een
geraamde nominale waarde van 195 euro per obligatie (cf. supra).

Gemeente Aandelen Obligaties Bedrag
Deelnemende gemeenten 16.100 16.100 3.139.5æ

Asse

Beersel
Bever
Dilbeek
Drogenbos
Gooik
Grimbergen
Halle
Herne
Ka pelle-op-den-Bos
Lennik
Linkebeek
Merchtem
opwijk
Pepingen
Roosdaal
Sint-Genesius-Rode
Sint-PieterçLeeuw
Ternat
Wemmel

t.464
T.L48

LO4
1.916

236
436

1.696
I.748

3t2
436
424
228
7M
648
208
532
848

1.528
7L6
728

72.536 
I

1.4æ
1.148

104
1.916

236
436

1.696
I.748

3L2
436
424
228
7M
648
208
532
848

1.528
7L6
728

72.536 7

285.480
223.860
20.280

373.620
46.020
85.020

330.720
340.860
60.840
85.020
82.680
44.460

145.080
126.360
40.560

703.740
165.360
297.960
139.620
141.960

2.444.520Níet deelnemende
Affligem
Galmaarden
Hoeilaart
Kampenhout
Kraainem
Liedekerke
Londerzeel
Machelen
Meise
Over¡jse
Steenokkerzeel
Vilvoorde
Wezembeek-Oppem
Zaventem
Zemst

Provi n c i e V I od m s- B r d bd nt

s96
404
500
536
644
600
848
652
872

t.tt2
552

t.944
556

1.504
1.056
7.159

s96
404
500
536
644
600
848
6s2
872

r.172
552

1.944
656

1.504
1.056
7.159

1L6.220
78.780
97.500

104.520
125.580
117.000
165.360
t27.140
r70.o40
228.540
t07.640
379.080
L27.920
293.280
205.920

7.396.OO5
35.795 35.795 6.980.025
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4.2.3 Kapitaalverhoging

Tenslotte zal het kapitaal van lntradura versterkt worden door een verhoging van het variabel
kapitaal via een inbreng in natura van de obligaties die de gemeentelijke deelnemers van
lntradura ontvangen hebben (zie hiervoor4.2.2l. Door de inbreng van de obligaties door de
gemeentelijke deelnemers van lntradura ontstaat schuldvermenging: schuldeiser (de
obligatiehouder) en schuldenaar (de emittent) zijn met betrekking tot de ingebracht obligaties
gelijk, waardoor de schuld voor dit bedrag uitdooft. De obligatieschuld van lntradura vermindert
bijgevolg met hetzelfde bedrag als het bedrag van de kapitaalverhoging.

Op basis van een geraamde nominale waarde per obligatie van 195 euro zal elke ingebrachte
obligatie recht geven op 65 A-aandelen van lntradura. De gevolgen voor het aantal aandelen en
het kapitaal van lntradura worden in onderstaande tabel in kaart gebracht:

Oprlchting
Aandelen Kapitaâl obligaties Aandelen Kapitaal Aandelen Kapitãal

Kapltaalverhot¡nt Totaal
Gemèente
A$e
Beersel
Bever
Dilbeek
Drogenbos
Goo¡k
Grimbergen
Halìe
Herne
Kapelle-op-den-Bos
Lennik
Linkebeek
Merchtem
opwük
Pepingen
Roosdaal
S¡nt-Genesius-Rode
Sint-P¡eters-Leeuw
Ternat
Wemmel

r.464
1.148

704
1.916

236
436

1.696
r.74A

312
436
424
224
7M
648
208
532
844

1.528
776
728

4.392
3.444

3r2
5.748

704
1.308
5.088
5.2M

936
1.308
1.272

684
2.232
!.944

624
1.596
2.544
4.584
2.r48
2.I84

7.464
1.148

104
1.916

236
436

1.696
I.74A

3L2
436
424
224
744
648
208
532
848

1.528
776
724

95.160
74.620

6.760
724.540

15.340
2A.340

110.240
t73.620

20.280
28.340
27.560
74.420
48.360
42.720
13.520
34.580
55.120
99.320
46.540
47.320

285.480
223.860

20.280
373.620

46.O20
85_020

330.720
340.860

60.840
85.020
82.680
M.460

145.080
L26.360
40.560

703.740
16s.360
297.960
139.620
141.960

96.624
75.764

6.864
726.456

15.s76
28.776

111.936
115.368
20.592
28.776
27.944
15.048
49.704
42.764
L3.72A
35.112
55.96S

100.848
47.256
48.048

2A9.A7Z
227.304
20.592

379.368
46.724
86.328

335.808
346.LO4

6I.776
86.328
83.952
43.744

t47.3L2
128.304
4t.L84

105.336
167.904
302.544
I41.764
|M.744

16.100 /la.300 16.100 1.046.500 3.139,500 1.062.600 3.187.800

Na deze kapitaalverhoging zal het kapitaal van lntradura, zowel het vast als het variabel kapitaal
doch zonder rekening te houden met de B-aandelen en de daarmee verbonden (beperkte)
kapitaalinbrengen, in totaal 3.187.800 bedragen, verdeeld in 1.062.600 A-aandelen. De
(geraamde) obligatieschuld van lntradura bedraagt dan nog 3.840.525 euro,
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4.3 Terugbetaalbare thesaurievoorschotten

Waar de bedrijfstak afvalbeleid binnen Haviland lntercommunale ingeval van liquiditeitsspanning of -
tekort steeds kon terugvallen op de globale financiële buffer die binnen de dienstverlenende vereniging
aangehouden wordt, is dit in principe vanaf de overdracht van de bedrijfstak aan lntradura niet langer
het geval. Gezien de historische context van onderlinge samenwerking binnen Haviland
lntercommunale, is het aangewezen om in een overgangsfase dit liquiditeitsvangnet, zij het op
contractuele basis, te behouden. Meer bepaald de eerste drie jaren (2Ot7-2OL9l zal lntradura nog
onvoldoende financiële reserves opgebouwd hebben om onvoorziene kosten of schommelingen in het
werkkapitaal op te vangen.

Er wordt daarom voorgesteld om tussen Haviland lntercommunale en lntradura naar aanleiding van de
overdracht een raamovereenkomst af te sluiten op basis waarvan lntradura gedurende een periode van
drie jaar tegen een marktconforme vergoeding thesaurievoorschotten kan bekomen van Haviland
lntercommunale. Na die periode zou lntradura de nodige financiële reserves opgebouwd moeten
hebben om haar werkkapitaal autonoom te financieren en eventuele financiële schommelingen op te
vangen.

Daarnaast zal lntradura bij de banken nagaan in welke mate en onder welke voorwaarden zij voor
werkkapitaalfinanciering kunnen instaan. Waar dit mogelijk is, zal lntradura opteren voor een autonome
financiering onafhankelijk van Haviland lntercommunale.

4.4 Financieringvaninvesteringen

De financiering van nieuwe investeringen zal gebeuren via de opname van investeringskredieten bij
financiële instellingen. Gezien de relatief constante inkomstenstroom van het afvalbeheer zal lntradura
over de nodige terugbetalingscapaciteit beschikken om die investeringskredieten afte lossen. lntradura
zal evenwel niet dezelfde zakelijke waarborgen kunnen verstrekken als Haviland lntercommunale,
aangezien enkel de onroerende goederen in Drogenbos deel uitmaken van de over te dragen bedrijfstak.
ln die context zou een waarborgstelling door de deelnemende gemeenten aangewezen kunnen zijn.

Daarnaast worden er door de directie van Haviland lntercommunale gesprekken opgestart met de
banken (KBC Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, Belfius NV, ING België NV) over de overdracht van de
lopende kredieten met betrekking tot de bedrijfstak afualbeleid. Aangezien zowel de beschikbare
zakelijke waarborgen als het eigen vermogen van lntradura een stuk beperkter zijn dan dit van Haviland
lntercommunale, kan op heden niet uitgesloten worden dat de banken bijkomende waarborgen vragen,
bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling door de deelnemende gemeenten.

5 Personeel

Met betrekking tot het personeel wordt verwezen naar het bestuursplan (Deel 2 van het Voorstel van
het overlegorgaan). Na de overdracht van de bedrijfstak afvalbeleid zal lntradura over ongeveer 160
contractuele medewerkers en één statutaire medewerker beschikken.
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6 lnvesteringsbeleid

Door de overdracht van de bedrijfstak afvalbeleid zal lntradura over de nodige infrastructuur, installaties
en rollend materieel beschikken om haar huidige act¡viteiten in continuiteit te kunnen uitvoeren (zie de
beschrijving van de bedrijfstak onder 3.2). Naast de kantoren, stelplaats en slibverwerkingsinstallatie te
Drogenbos zal lntradura onder meer over volgend rollend materieel beschikken:
o 41 vrachtwagens voor de huis-aan-huisophalingen
¡ t hogedrukwagen voor ontstoppingen
¡ 9 kolkenruimers
o 5 containerwagen voor het ophalen van containers van de recyclageparken
. 4 wagens voor de inzameling van de glasbollen
¡ 4 bakwagens voor de inzameling van AEEA en KGA
o 1 bestelwagen voor de garage
¡ 3 bestelwagens voor ¡nterventieopdrachten
. 2 personenwagens voor dienstverplaatsingen
o 2 heftrucks
o 2 elektrische stapelaars
. 1 graafmachine voor de slibinstallatie

Naast de gebruikelijke vervangingsinvesteringen om de bedrijfsmiddelen up to date te houden, zoals de
systematische vernieuwing van het wagenpark en het groot onderhoud van de slibinstallatie, wordt er
geinvesteerd in de nieuwbouw van een loods op het terrein te Drogenbos (project Amadablan).

Daarnaast zal lntradura voor de gemeenten verder investeren in:
o De aankoop en installatie van ondergrondse containers;
o De nodige installaties en infrastructuur in de recyclageparken.

Waar de recyclageparken thans eigendom zijn van de gemeenten en Haviland lntercommunale instaat
voor zowel de aanleg en de financiering als het beheer en de exploitatie, is het binnen de context van
een opdrachthoudende vereniging aangewezen om de (infrastructuur) van de recyclageparken in
eigendom te verwerven. Dit zal in eerste instantie het geval zijn voor de nieuw aan te leggen
recyclageparken. Daarnaast zal een overname van de bestaande recyclageparken bestudeerd worden.

Tenslotte zal lntradura volgende haalbaarheidsstudies uitvoeren met het oog op zowel de optimalisatie
van de werking van lntradura als de verdere uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht afualbeleid
voor de deelnemende gemeenten:
¡ Technisch, ecologisch en economisch onderzoek naar het inzetten van CNG-vrachtwagens;
r Technisch, sociologisch en economisch onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van het

omvormen van de huidige huis-aan-huis-ophalingen naar het DIFTAR-systeem;
r Technisch onderzoek leidende tot een plan van aanpak in het kader van het plaatsen en gebruiken

van ondergrondse containers;
r Technisch, ecologisch en economisch onderzoek naar de mogelijkheid om restafval en grofvuil via

watertransport naar de verbrandingsovens te transporteren;
¡ Een omvattende studie naar de concrete toepassingen van de kernprincipes met betrekking tot

circulaire economie binnen het afvalbeleid van Haviland en de regio.
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7 Bijdragen deelnemers

7.1 Algemene principes

Het herstructureringstraject van Haviland lntercommunale waarbij de afualactiviteiten ondergebracht
worden in een nieuwe, afzonderlijke opdrachthoudende vereniging gaat uit van de continuiteit van
dienstverlening. De gemeenten die thans beroep doen op Haviland lntercommunale voor het
afualbeheer moeten minstens hetzelfde niveau van dienstverlening blijven genieten na de overdracht
van de bedrijfstak afualbeleid aan lntradura.

De continuTteit van dienstverlening moet gepaard gaan zonder een substantiële verhoging van de
kostprijs ervan voor de betrokken gemeenten. Om deze continuiÏeit op financieel gebied te garanderen
wordt in een overgangsperiode uitgegaan van een verderzetting van de financiële afspraken opgenomen
in de thans lopende overeenkomsten inzake afualbeleid. De overeenkomsten van exclusieve
samenwerking nemen door de beheersoverdracht weliswaar een einde, maar lntradura zal zich ertoe
engageren om de daarin gemaakte financiële afspraken voor de resterende looptijd van de individuele
overeenkomsten te respecteren.

Binnen de organisatie van lntradura zal het management verdere initiatieven ontplooien om zo
kostenefficiënt mogelijk te functioneren. Dit blijkt onder meer reeds uit de wijze waarop de
ondersteunende afdelingen die gemeenschappelijk zijn aan streekontwikkeling en aan de bedrijfstak
afvalbeleid voor beide verenigingen ingezet zullen worden (zie hierover in detail het bestuursplan
opgenomen als deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan). Daarnaast zal verder gewerkt worden
aan een optimalisatie van het gebruik van lT-toepassingen. Tevens zullen waar mogelijk contracten voor
verwerking, transport en andere dienstverlening vanuit dit perspectief (her)onderhandeld worden.
Tenslotte zal de toenemende schaalgrootte van de afualactiviteiten leiden tot een verdere
optimalisering van de planning en de logistieke processen.

lntradura zal de gemeenten ondersteunen in de uitbouw van mechanismen van een meer doorgedreven
rechtstreekse aanrekening van de afvalkosten aan de burger. Deze ondersteuning zal zowel via
proefprojecten en studies zijn, als via operationele en technische dienstverlening bij de implementatie.
Uit ervaring van andere afvalintercommunales en van diverse gemeenten blijkt immers dat de
doorrekening aan de inwoners onder het principe "de vervuiler betaalt" leidt tot een meer zuinig
omspringen met afual dan indien de kostprijs van ophaling en verwerking volledig gesolidariseerd wordt
vanuit de belastinginkomsten. Tevens wil lntradura waar de dienstverlening betalend is, voldoende
alternatieven voorzien zodat de inwoner over een breed menu aan mogelijkheden beschikt.

Het basisprincipe van de aanrekening aan de deelnemende gemeenten vormt tenslotte een
kostendeling, die een solidariteit tussen de gemeenten-vennoten impliceert. Daarbij wordt gestreefd
naar een billijk evenwicht tussen responsabilisering enerzijds en solidarisering anderzijds.

Het volgend onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten bijdragen
¡ Bijdrage in de exploitatiekosten;
r Bijdrage in de algemene werkingskosten;
¡ Bijdrage voor preventie & duurzaamheid;
¡ Bijdrage in het reservefonds.
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7.2 Bijdrage in de exploitatiekosten

ln een overgangsfase zullen de financiële afspraken tussen de bedrijfstak afualbeleid van Haviland
lntercommunale en de gemeenten door lntradura met betrekking tot de vergoeding voor de diverse
activ¡teiten inzake ophaling, transport en verwerking van afual, beheer van recyclageparken en
kolkenruiming en slibverwerking gerespecteerd worden.

De raad van bestuur zal op basis van het principe van kostendeling jaarlijks nieuwe tarieven voor de
verschillende opdrachten vaststellen. Na het einde van de oorspronkelijke looptijd van de op datum van
overdracht van de bedrijfstak bestaande overeenkomsten zal de aanrekening van de expoitatiekosten
gebeuren op basis van deze nieuwe tarieven.

De basis van de tarifering vormt een aanrekening aan kostprijs van de verschillende diensten, na
verrekening van de eventuele bijdragen van de inwoners. Daarbij zullen volgende parameters
gehanteerd worden:
¡ Voor huis-aan-huis-ophaling: aantal inwoners, aantal ophaalpunten en afstand tussen de

ophaalpunten;
r Voor de verwerking: aantal kilo per afualfractie;
r Voor het beheer van de recyclageparken: openingsuren en ingezamelde hoeveelheden;
¡ Voor de ruiming van straatkolken en verwerking van slib: aantal straatkolken en aantal kilo slib.

De bijdrage in de exploitatiekosten zal maandelijks op basis van een raming gevorderd worden van de
leden. Daarbij wordt rekening gehouden met een betaaltermijn van 60 dagen. Eenmaal per jaar wordt
vervolgens een gedetailleerde afrekening gemaakt.

7.3 Bijdrage in de algemene werkingskosten

Onder algemene werkingskosten worden de directie en de ondersteunende afdelingen begrepen zoals
deze beschreven zijn in het bestuursplan (deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan). Deze kosten
kunnen doorgerekend worden ofwel via een marge op de aangerekende diensten, ofwel via een
afzonderlijke bijdrage bepaald per inwoner, ofwel via een mix van beide technieken.

lntradura opteert voor de laatste optie. De tarieven op basis waarvan de aanrekening van de
exploitatiekosten gebeuren, zullen deels rekening houden met de algemene werkingskosten. Deze
zullen met name verrekend worden in de tarieven voor de ophaling en verwerking van restafval en
grofvuil. Daarnaast zal een afzonderlijke bijdrage in de algemene werkingskosten aangerekend worden.
Het bedrag van de bijdrage in de algemene werkingskosten wordt bepaald door de raad van bestuur.
De maximale bijdrage in de algemene werkingskosten wordt statutair vastgelegd op 1,5 euro per
inwoner. ln het ondernemingsplan is rekening gehouden met een bijdrage van 1 euro per inwoner.

ln de overgangsperiode waarin de aanrekening van de exploitatiekosten nog gebeurt op dezelfde wijze
afs in de huidige overeenkomsten van exclusieve samenwerking, kan dit leiden tot een positief resultaat
voor de vereniging. ln dit geval zal de raad van bestuur een ristorno op de bijdragen in de
exploitatiekosten toekennen pro rata de door de gemeenten betaalde bijdragen. De bijdragen in de
verwerkingskosten van restafval en grofuuil worden om milieuredenen van deze ristorno uitgesloten.
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De bijdrage in de algemene werkingskosten zal per kwartaal gevorderd worden van de gemeentelijke
deelnemers.

7.4 Bijdrage voor preventie & duurzaamheid

ln lijn met het ontwerp uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2A!6-2022
van OVAM wil lntradura nog meer ¡nzetten op afualvoorkoming. Het opvoeren van de activiteiten van
de afdeling Preventie en duurzaamheid, in nauwe samenwerking met de gemeenten, heeft prioriteit. ln
overleg met de gemeenten en op initiatief van de raad van bestuur zal nagegaan worden hoe deze
afdeling verder uitgebouwd kan worden.

Voor de financiering van de afdeling Preventie en duurzaamheid zal een bijdrage van per inwoner
gevraagd worden. Deze bijdrage wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De maximale bijdrage voor
preventie & duurzaamheid wordt statuta¡r vastgelegd op 1,5 euro per inwoner. ln het
ondernemingsplan is rekening gehouden met een bijdrage van 0,75 euro per inwoner.

De bijdrage voor preventie & duurzaamheid zal per kwartaal gevorderd worden van de gemeentelijke
deelnemers.

7.5 Biidrage in het reservefonds

Om een voldoende financiële autonomie en slagkracht te behouden dient de vereniging financiële
reserves aan te leggen. Deze reserves kunnen aangelegd worden ofrryel door het aanrekenen van een
marge op de dienstverlening ofwel via bijdragen van de vennoten in het reservefonds. Gezien de
achterliggende gedachte van kostendeling en omdat de vennoten bij vereffening aanspraak maken op
het vermogen (inclusief de reserves) van de vereniging pro rata het aantal aandelen in hun bezit (en dus
pro rata het respectieve aantal inwoners), wordt ervoor geopteerd om het reservefonds te voeden via
een bijdrage van de vennoten op basis van een bedrag per inwoner.

Het bedrag van de bijdrage in het reservefonds wordt bepaald door de raad van bestuur. De bijdrage
wordt jaarlijks opgevraagd zolang de raad van bestuur oordeelt dat dit voor de financiële positie van de
vereniging vereist is. Daarbij is het streefdoel om een solvabiliteit van 30% te bekomen. De maximale
bijdrage in het reservefonds wordt statutair vastgelegd op 1 euro per inwoner. ln het ondernemingsplan
wordt deze maximale bijdrage in rekening gebracht tot de vereniging aan de solvabiliteit- en
liquiditeitsvereisten voldoet.

De bijdrage in het reservefonds zal per kwartaal gevorderd worden van de gemeentelijke deelnemers.
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8 Meerjarenplanning 2Ot'7-2O22

De financiële meerjarenplanning 2OL7-2022 heeft tot doel de leefbaarheid van de opdrachthoudende
vereniging te onderzoeken en de financiële behoefte te bepalen.

Als basis voor de meerjarenplanning zijn de cijfers van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland lntercommunale
genomen, namelijk de actuele cijfers van 2015 en de gebudgetteerde cijfers van 2016. Daarbij is rekening
gehouden met het persoonsplan en de verdeling van de kostprijs van de ondersteunende afdelingen, zoals
toegelicht in het bestuursplan (deel 2 van het Voorstel van het overlegorgaan). Tevens zijn alle inhoudelijke
uitgangspunten besproken in dit ondernemingsplan in dit plan verwerkt, zoals de overname en financiering
van de bedrijfstak, het investeringsbeleid en de bijdragen van de deelnemers.

Het financiéle meerjarenplan bestaat uit de resultatenrekening, de balans en de kasstroomtabel. Hieronder
wordt een algemene toelichting gegeven. De financiële tabellen zijn toegevoegd als bijlage van het
ondernemingsplan.

8.1 Resultatenrekening

Zoals eerder aangegeven in het ondernemingsplan zijn volgende uitgangspunten gehanteerd:
r Kostendeling, geen winstoogmerk: resultaat boekjaar is nihil
. Reserveopbouw via een afzonderlijke bijdrage van 1 euro per inwoner
¡ Bijdragen zijn mix van solidarisering (bijdragen per inwoner) en responsabilisering (maximale

doorrekening van kost restafual en grofvuil)
¡ ContinuiTeit: in overgangsfase behoud tarifering met betrekking tot de exploitatiekosten zoals

voorzien in bestaande overeenkomsten; daarna tarieven vast te stellen door de raad van bestuur

De opbrengsten bestaan uit:
¡ Vergoedingen ontvangen van derden: verkoop afvalstoffen, Fost Plus, Recupel, verkoop

afualrecipiönten
¡ Bijdragen deelnemers, namelijk:

- Bijdrage algemene werkingskosten: 1 euro per inwoner
- Bijdrage preventie & duurzaamheid: 0,75 euro per inwoner
- Bijdrage exploitatiekosten: verdeling van het saldo van de kosten na aftrek overige inkomsten;

in de overgangsfase wordt bij een overschot een ristorno toegekend, pro rata de betaalde
bijdragen in de exploitatiekosten met uitsluiting van de bijdragen voor verwerking rest en grof

Er wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei van 0,6% per jaar (6 per 1.000 inwoners).

Wat de kosten betreft, zijn de belangrijkste elementen:
¡ Aankopen, onderaanneming, verwerking: vnl. verbrandingsrechten en kosten verwerking diverse

afualstoffen
¡ Diensten & diverse goederen:

- gebaseerd op de huidige kosten van de bedrijfstak afualbeleid en het aandeel in de
ondersteunende diensten

- rollend materiaal is grootste kostenpost
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. Personeelskosten
- Eigen personeel: personeel bedrijfstak afvalbeleid dat overgaat met behoud van rechten en

anciënniteit
- Uitzendkrachten: zo beperkt mogelijk houden; onvermijdelijke buffer
- Dienstverlening Haviland: loonkost medewerkers ondersteunende afdelingen (cf. bestuursplan)

¡ Financiële kosten
- lnteresten overgenomen en nieuwe financieringen banken
- lnteresten obligatie

8.2 Balans

De openingsbalans stemt overeen met de overgenomen activa en schulden van de bedrijfstak
afvalbeleid, plus het ingebrachte kapitaal en de uitgegeven obligatie.

De investeringen in vaste activa zijn opgenomen volgens het investeringsplan (cf. punt 6). De
verbrandingsrechten worden verder in resultaat genomen tot en met 30/6/2023, nl. de einddatum van
de lopende overeenkomsten met lndaver.

Met betrekking tot de bestaande recyclageparken zijn de vorderingen op de gemeenten ingevolge de
financiering van de recyclageparken overgenomen. Deze vorderingen worden door de betrokken
gemeenten verder afgelost. Voor de nieuwe recyclageparken is u¡tgegaan van een aanleg door lntradura
voor eigen rekening. Deze investeringen zijn bijgevolg opgenomen onder de materiële vaste activa.

Er wordt uitgegaan van de volgende betaaltermijnen:
¡ Betaaltermijnen debiteuren:

- Fost Plus, Recupel, verkoop afvalstoffen: 1 maand;
- Bijdrage exploitatiekosten gemeenten: maandelijks voorschot, betaaltermijn 2 maand;
- Andere bijdragen gemeenten: betaling per kwartaal;

¡ Betaaltermijn crediteuren: 2 maand.

Het eigen vermogen neemt door de bijdrage in het reservefonds jaarlijks toe. Daarnaast dalen jaarlijks
de schulden van de vereniging. Een solvabiliteit van minstens 30% wordt tegen het eind van de eerste
zesjarige periode nagestreefd.

8.3 Cash flow statement

De kasstroom uit de exploitatie bestaat uit de bijdrage in het reservefonds vermeerderd met de
afschrijvingen, de toegerekende verbrandingsrechten en de terugbetaling van de financiering van de
bestaande recyclageparken (die via exploitatiebijdragen loopt).

Daarnaast worden de volgende kasstromen onderscheiden:
o De kasstroom uit de beweging van het werkkapitaal: het eerste jaar wordt ca. 1 miljoen euro aan

liquiditeit gewonnen door het terugbrengen van de betaaltermijn voor de exploitatiebijdragen van 3
naar 2 maand; vanaf het tweede jaar is er wel een toenemende behoefte aan werkkapitaal.
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De kasstroom met betrekking tot de investeringen. De investeringen worden grotendeels
gefinancierd door de opname van leningen.
De kasstroom met betrekking tot de financiële verrichtingen, zoals de opname en aflossingen van
leningen voor investeringen en de terugbetaling van de obligatieschuld vanaf 2020. Het saldo van de
obligatielening, na betaling van de overnameprijs, vormt eveneens een inkomende kasstroom die
onder meer aangewend wordt om de herziening van de btw te financieren.

9 Controlemogelijkheden op de uitvoering

Om de vennoten toe te laten de uitvoering van het ondernemingsplan te controleren, voorziet het DIS de
volgende elementen:
o De jaarrekening en het jaarverslag;
r De jaarlijkse begroting;
o De zesjaarlijkse evaluatie.

Daarnaast zal lntradura een commissaris aanstellen. De commissaris wordt benoemd door de algemene
vergadering op voordracht van de raad van bestuur onder de leden van het Instituut voor bedrijfsrevisoren. De
commissaris heeft een zeer ruimte controlebevoegdheid, geregeld door het DIS en het Wetboek van
vennootschappen. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering.

Tenslotte is lntradura onderworpen aan het bestuurlijk toezicht voorzien door het DIS

Opgemaakt te Asse op tt januari 2017

Namens het overlegorgaan:

Edd¡lDe
Voorzitter Ondervoorzitter
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Bijlagen:

8. 1 Resu ltatenrekening 2Ot7 -2022

8.2 Balans 2Ot7-2022

8.3 Ka sst room tab el 2OL7 -2O22

24124



Bi
jla

ge
 8

.1
 R

es
ul

ta
te

nr
ek

en
in

g
(in

 L
.0

00
 e

ur
o)

Bi
jd

ra
ge

n 
de

el
ne

m
er

s
Ve

rg
oe

di
ng

en
 d

er
de

n
Aa

nk
op

en
, o

nd
er

aa
nn

em
in

g,
 v

er
we

rk
in

g
Co

nt
rib

ut
ie

m
ar

ge

Di
en

st
en

 e
n 

di
ve

rs
e 

go
ed

er
en

Pe
rs

on
ee

lsk
os

te
n

Af
sc

hr
ijv

in
ge

n
Be

dr
ijfs

re
su

lta
at

Fi
na

nc
ie

el
 re

su
lta

at

Re
su

lta
at

 v
an

 h
et

 b
oe

kja
ar

Bi
jd

ra
ge

n 
in

 h
et

 re
se

rv
ef

on
ds

Te
 b

es
te

m
m

en
 r

es
ul

ta
at

20
L7

26
.t6

0
3.

25
5

(1
7.

s3
3)

17
.4

82

89
%

77
%

-6
1% 39

%

-8
%

-2
5% -4

% 2%

20
18

26
.3

72
3.

27
8

(1
8.

os
s)

11
.5

55

89
%

11
%

-6
t% 39
%

-8
%

-2
5Y

o

-4
% 2%

20
t9

26
.6

8t
3.

30
1,

(1
8,

2s
8)

tt.
72

4

89
Ys

llY
o

-6
L% 39

%

20
20

27
.t7

2
3.

32
5

(1
8.

42
4)

t2
.o

73

(2
.4

27
1

(7
.8

7O
)

(1
,3

11
)

46
5

89
%

tt% -6
0% 40

%

-8
%

-2
6% -4

% 2%

20
2t

27
.O

79
3.

34
9

(1
8.

ss
2)

11
.8

36

89
%

rt% -6
1% ?9

%

-8
To

-2
6% -3

% t%

20
22

27
.4

0t
3.

37
3

(L
8.

76
2l

L2
.O

r2

(2
.s

o7
l

(8
,1

es
)

(1
.0

21
)

28
9

89
%

tt% -6
L% 39

%

-8
%

-2
7% -3

/o t%

(2
.3

10
)

(7
.4

43
)

(1
.0

4s
)

68
4

(2
.3

43
1

(7
.4

s4
1

(1
.1

46
)

61
1

(2
.3

8s
)

(7
.s

83
)

(r.
zL

el
53

7

-8
%

-2
5% -4

% 2%

(2
.4

63
)

(8
.0

31
)

(e
62

)
38

0

35
4

35
3

35
1

35
1

34
9

34
9

(6
84

) 
-2

%
(6

11
) 

-2
%

(s
37

) 
-2

%

(0
)

0
(0

)

(4
6s

) -
z%

0

35
6

35
6

(3
80

) 
-L

%

(0
)

35
8

35
8

(2
89

) 
-L

%

(0
)

36
0

36
0

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 - 

bi
jla

ge
 8

.1
 R

es
ul

ta
te

nr
ek

en
in

g



De
ta

il 
op

br
en

gs
te

nb
ud

ge
t

Bi
jd

ra
ge

n 
in

 d
e 

al
ge

m
en

e 
we

rk
in

gs
ko

st
en

Bi
jd

ra
ge

n 
pr

ev
en

tie
be

le
id

Bi
jd

ra
ge

 e
xp

lo
ita

tie
ko

st
en

Bi
id

ra
Ee

n 
de

el
ne

m
er

s

Ve
rk

oo
p 

af
u 

al
re

cip
ie

nt
en

O
nt

va
ng

st
en

 F
os

tp
lu

s 
/ R

ec
up

el
Ve

re
oe

di
ns

en
 d

er
de

n

To
ta

al
 b

ed
rij

fs
op

br
en

gs
te

n

20
17 34

9
26

2
25

.5
49

26
.L

60

7T
o

7% 98
%

LO
O

%

20
t8

35
1

26
4

25
.7

57
26

.3
72

7% 7% 98
%

to
o%

20
t9 35
4

26
5

26
.0

63
26

.6
81

!% t% 98
%

LO
O

%

20
20 35
6

26
7

26
.5

49
27

.1
72

7% 7% 9ï
Yo

to
o%

20
21 35
8

26
8

26
.4

53
27

.0
79

t% t% 98
%

to
o%

20
22 36
0

27
0

26
.7

7L
27

.4
01

7% 7o
/o

98
/o

to
o%

23
9

3.
01

6
3.

25
5

29
.4

15

7%

93
o/

o

LO
O

%

24
4

3.
03

4
3.

27
8

7% 93
%

to
o%

24
9

3.
05

3
3.

30
1

8% 92
%

LO
O

%

25
4

3.
O

7r
3.

32
5

25
9

3.
08

9
3.

34
9

8% 92
%

LO
O

96

8% 92
/o

to
o%

26
5 

8%

3.
10

8 
e2

%

3.
37

3 
to

o%

30
.7

73
29

.6
49

29
.9

82
30

.4
96

30
.4

27

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 - 

bi
jla

ge
 8

.1
 R

es
ul

ta
te

nr
ek

en
in

g



De
ta

il 
ko

st
en

bu
dg

et

Aa
nk

op
en

O
nd

er
aa

nn
em

in
ge

n 
(v

er
we

rk
in

g)
Ve

rb
ra

nd
 i n

gs
re

ch
te

n
Re

cy
cla

ge
pa

 r
ke

n,
 c

on
ta

in
er

s
Aa

nk
op

en
, 

on
de

ra
an

ne
m

in
g,

 v
er

we
rk

in
g

Ro
lle

nd
 m

at
er

ia
al

 e
n 

in
st

al
la

tie
s

En
er

gi
ek

os
te

n
Ko

st
en

 m
.b

.t.
 g

eb
ou

we
n

O
ve

rig
e 

ko
st

en
Pr

es
en

tie
ge

ld
en

G
ed

ee
ld

e 
di

en
st

en
 H

av
ila

nd
O

nd
er

st
eu

ne
nd

e 
af

de
lin

ge
n

Di
en

st
en

 e
n 

di
ve

rs
e 

go
ed

er
en

Ei
ge

n 
pe

rs
on

ee
l

Ui
tz

en
dk

ra
ch

te
n

Di
en

st
ve

rle
ni

ng
 H

av
ila

nd
Pe

rs
on

ee
lsk

os
te

n

O
ve

rg
en

om
en

 fi
na

nc
ie

rin
ge

n 
Ha

vil
an

d
Ni

eu
we

 f
in

an
cie

rin
ge

n
O

bl
ig

at
ie

le
ni

ng
Fi

na
nc

ië
le

 k
os

te
n

1.
53

7 82 13
3

3t
2 52 44 26
7

2.
42

7

1.
56

8 84 13
6

31
8 52 45 26
0

2.
46

3

20
L7 34

6
15

.6
73

7.
9L

4 0
t7

.9
33

2% 87
%

7t
% 0%

LO
O

%

20
L8 35
3

L5
.8

27
r.9

!4 0
18

.0
95

2% 87
%

Lt
% o%

to
o%

20
19 36
1

15
.9

84
1.

91
4 0

18
.2

58

2% 88
%

ro
% 0%

!o
o%

20
20 36
8

16
.t4

2
t.9

t4 0
18

.4
24

2% 88
%

t0
% o%

to
o%

20
2t

37
6

16
.3

02
1.

9t
4 0

18
.s

92

2o
/o

88
%

to
% o%

10
0%

20
22 38
3

L6
.4

64
7.

9t
4 0

L8
.7

62

2% 88
%

LO
% jY
o

to
o%

1.
59

9 
64

%
85

 
3%

13
8 

60
/o

32
5 

L3
%

53
 

2%

46
 

2%

26
0 

ro
o/

o

2.
50

7 
to

o%

1.
50

7 
63

0/
o

80
 

3%

13
0 

5o
/o

30
6 

13
%

51
 

zo
/o

43
 

2%

26
6 

Lr
%

2.
38

5 
70

0%

L4
77

 6
3%

79
 

3%

12
8 

s%

30
0 

L3
%

51
 

2%

42
 

2%

26
6 

Í%
2.

34
3 

t0
0%

1.
44

8 
63

%
77

 
3%

t2
5 

s%

29
4 

t3
%

50
 

2%

42
 

z%

27
3 

72
%

2.
31

0 
Lo

o%

63
/o 3% 5o
/o

t3
% 2o
/o

2% L7
%

to
o% 90

o/
o

3% 7%

to
o%

64
% 3% 6% 13
% 2o
/o

2% 17
%

ro
o%

6.
50

2
46

7
47

4
7.

44
3

87
% 6/
o

6T
o

to
o%

6.
69

2
25

0
51

3
7.

45
4

90
% 3% 7%

to
o%

6.
82

6
25

5
50

3
7.

58
3

90
% 3% 7%

to
o%

7.
O

92 26
0

51
8

7.
87

0

7.
23

4
26

5
53

2
8.

03
1

90
% 3Y
o

7%

to
o%

7.
37

9
27

0
54

6
8.

19
5

90
%

3%
o

7%

to
o%

L7
t 

ss
%

42
 rs

%
76

 2
6%

28
9 

to
oo

/6

33
2 

77
%

47
 t

0%
87

 L
e%

45
5 

to
o%

40
6 

76
%

44
 

8%

87
 t

6Y
o

53
7 

70
0%

47
9 

78
%

44
 

7%

87
 L

4%

61
7 

to
o%

55
6 

87
%

40
 

6%

87
 7

3%
68

4 
to

o%

25
2 46 81 38
0

66
%

t2
%

2t
%

to
o%

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 - 

bi
jla

ge
 8

.1
 R

es
ul

ta
te

nr
ek

en
in

g



Bi
jla

ge
 8

.2
 B

al
an

s
(in

 1
.0

00
 e

ur
o)

Ac
tie

f

Te
rre

in
en

 e
n 

ge
bo

uw
en

ln
st

al
la

tie
s,

 m
ac

hi
ne

s 
en

 u
itr

us
tin

g
M

eu
bi

la
ir 

en
 ro

lle
nd

 m
at

er
ie

el
An

de
re

 fi
na

nc
ië

le
 v

as
te

 a
ct

lva
Vo

rd
er

in
ge

n 
m

.b
.t.

 re
cy

cla
ge

pa
rk

en
Va

st
e 

ac
tiv

a

Vo
or

ra
de

n
Ha

nd
el

sv
or

de
rin

ge
n

O
ve

rig
e 

vo
rd

er
in

ge
n

Li
qu

id
e 

m
id

de
le

n
Ve

rb
ra

nd
in

gs
re

ch
te

n
O

ve
rig

e 
ov

er
lo

pe
nd

e 
re

ke
ni

ng
en

Vl
ot

te
nd

e 
ac

tiv
a

To
ta

al
 a

ct
ie

f

Pa
ss

ie
f

G
ep

la
at

st
 k

ap
ita

al
Re

se
rv

es
Ei

ee
n 

ve
rm

os
en

O
bl

ig
at

ie
le

ni
ng

Fi
na

nc
ië

le
 s

ch
ul

de
n

Sc
hu

ld
en

 o
p 

m
ee

r 
da

n 
éé

n 
ia

ar

Fi
na

nc
ië

le
 s

ch
ul

de
n

Ha
nd

el
ss

ch
ul

de
n

Be
zo

ld
ig

in
ge

n 
en

 s
oc

ia
le

 la
st

en
O

ve
rig

e 
sc

hu
ld

en
O

ve
rlo

pe
nd

e 
re

ke
ni

ng
en

Sc
hu

ld
en

 o
p 

ko
rte

 te
rm

ijn

Be
gi

nb
al

an
s 

2O
L7

3.
82

3 
4.

76
9

49
 

r.2
79

2.
30

1 
2.

22
4

t2
 

t2
1.

56
8 

L.
44

7
7.

75
3 

9.
73

0

27
.8

36
 27

.9
sO

20
18

4.
45

4
1.

38
9

2.
1o

2 t2
1.

32
5

9.
28

1

14
0

4.
72

0
10

8
3.

65
3

8.
67

2 97
17

.3
30

26
.6

1r

20
18

3.
18

8
70

I
3.

88
8

3.
84

1
12

.t4
7

15
.9

87

20
L9

24
.9

s2

20
19

3.
18

8
1.

0s
4

4.
24

2

20
20

3.
82

2
1.

55
0

1.
s3

3 t2
1.

08
1

7.
99

8

23
.1

3s

20
20

3.
18

8
t.4

LO
4.

59
8

3.
58

4
7.

96
0

11
.s

45

2.
88

6
3.

40
6

65
6 0 44

6.
99

3

20
21

3.
50

7
1.

59
0

1.
51

6 t2 95
9

7.
58

4

14
0

4.
84

4
10

8
5,

36
0

2.
87

I
97

13
.4

20

3.
32

8
6s

82
10

.3
11

1.
61

8
3.

40
6

66
9 0 44

5.
73

8

2L
.O

O
4

20
2t

3.
18

8 
ts

o/
o

7.
76

8 
a%

4.
95

5 
24

%

20
22 14
0

4.
90

0
10

8
s.

36
6

95
7 97

11
.5

68

3.
07

2
3.

30
0

6.
37

2

3.
02

6
3.

40
6

68
3 0 44

7.
t6

0

ta
.a

47

20
22

3.
18

8 
17

%

2.
L2

7 
rr%

5.
31

5 
2a

%

Be
gi

nb
al

an
s

3.
18

8 0
3.

18
8

3.
84

L
14

.t2
4

t7
.9

64

2.
29

7
3.

49
6

84
t 5 44

6.
68

3

20
L7

3.
18

8
34

9
3.

53
7

3.
84

1
t4

.o
20

17
.8

61

2,
51

3
3.

37
4

62
0 0 44

6.
55

2

77
% 5% 8% 0% 5% 35
%

tL
% 1% L3
%

14
%

50
%

64
% 9% t2
% 2% 0% o% 2t
%

t7
% 5% 8% o% 5% ts
% t% 78
% o% 14
%

32
% o% 65
%

t2
% 3% L5
%

t4
%

46
%

60
%

17
%

60
/o

7o
/o

o% s% ts
% L% 19
% o% t8
%

27
% o% 65
%

17
% 7% 7% o% s% 75
% t% zt
% o% 22
%

2r
% o% 65
%

74
% 6% 20
%

ts
%

34
%

50
Yo

tZ
Yo

75
% 3% 0% o% 30
%

77
% 8% 7% o% s%

76
Yo 7% 23
% L% 26
%

74
% o% 64
%

L6
%

33
%

49
% 8% t6
% 3% o% 0% 27
%

lT
Yo 8% 9% o% 5% t9
%

t6
%

t8
%

?4
Yo

76
0/

0

78
% 4% o% o% 38
%

4.
13

8
1.

48
0

7.
77

8 12
t.2

03
8.

61
0

3.
t9

7
L.

60
2

1.
61

3 t2 85
6

7.
27

9

I4
0

6.
52

8
10

8
77

0
12

.4
40 97

20
.0

83

r4
0

4.
68

2
10

8
2.

66
7

lo
.5

26 97
L4

.2
20

o% L7
% o% LO
%

38
% o% 65
%

L4
0

4.
77

4
10

8
4.

52
4

6.
69

8 97
16

.3
41

14
0

4.
85

8
10

8
5.

15
0

4.
78

5 97
t5

.L
37

T% 26
% t% 28
% 5% 7% 6t

Yo

73
% 4% L7
%

3.
84

1 
Ls

%

10
.0

56
 40

%

13
.8

97
 s6

%

2.
66

4
3.

40
6

62
t 0 44

6.
73

5

to
%

t3
% 2% o% o% 2s
%

2.
73

0
3.

40
6

63
2 0 44

6.
81

3

Ir% L4
% 3% o% o% 27
%

27
.8

36
 27

.9
50

26
.6

t1
24

.9
52

To
ta

al
 p

as
sie

f

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 -

 b
ijla

ge
 8

.2
 B

al
an

s

23
.1

35
2t

.o
o4

t8
.8

47



Bi
jla

ge
 8

.3
 K

as
st

ro
om

ta
be

l
(in

 1
.0

00
 e

ur
o)

Re
su

lta
at

 v
an

 h
et

 b
oe

kja
ar

Af
sc

hr
ijv

in
ge

n
I n

 re
su

lta
at

na
m

e 
ve

rb
ra

nd
in

gs
re

ch
te

n
Ka

ss
tro

om
 m

.b
.t.

 e
xp

lo
ita

tie
 (

A)

Be
we

gi
 n

g 
vlo

tte
nd

e 
ac

tiv
a

Be
we

gi
ng

 o
p 

ko
rte

 te
rm

ijn
 v

er
pl

ich
tin

ge
n

Ka
ss

tro
om

 m
.b

.t.
 w

er
kk

ap
ita

al
 (B

)

ln
ve

st
er

in
ge

n 
- m

at
er

ië
le

 v
as

te
 a

ct
iva

Ka
ss

tro
om

 m
.b

.t.
 ¡n

ve
st

er
in

ge
n 

(C
)

O
pr

ich
tin

g
O

pn
am

e 
le

ni
ng

en
Sa

ld
o 

ob
lig

at
ie

le
ni

ng
Af

lo
ss

in
g 

le
ni

ng
en

Af
lo

ss
in

g 
ob

lig
at

ie
le

ni
ng

ln
ni

ng
 v

or
de

rin
ge

n 
re

cy
cla

ge
pa

rk
en

Ka
ss

tro
om

 m
.b

.t.
 fi

na
nc

ië
le

 v
er

ric
ht

in
ee

n 
(D

)

To
ta

le
 k

as
st

ro
om

 (
A+

B+
C+

D)

+ 
op

en
in

g 
liq

ui
de

 m
id

de
le

n
Li

qu
id

e 
m

id
de

le
n 

ei
nd

e 
bo

ek
ja

ar

34
9

1.
04

5
L.

9L
4

3.
30

8

35
4

1.
2t

9
t.9

t4
3.

48
7

35
6

1.
31

1
1.

91
4

3.
58

0

20
L7

L.
84

6
(3

47
1

1.
49

8

(3
,L

44
)

13
.1

44
)

20
18 35

1
t.1

.4
6

t.9
L4

3.
4t

2
(3

8) 33 (4
)

(8
20

)
(8

20
) 0

79
0 0

(2
.s

13
) 0

r2
2

(1
.6

01
)

98
6

2.
66

7
3.

65
3

20
19 (s
4) 11

.

(4
3)

(6
70

)
(6

70
) 0

64
0 0

(2
.6

64
1 o

72
2

(1
.e

02
)

87
2

3.
65

3
4.

52
4

20
20 62

6

4.
52

4
5.

15
0

20
2t

35
8

96
2

t.9
14

3.
23

4

20
22 36
0

L.
O

zL
7.

9L
4

3.
29

5

(s
6) 1.

4

l4
2l

(8
20

)
(8

20
1 0

79
0 0

(3
.0

64
)

(2
s6

)
10

3
(2

.4
27

1

5.
36

0
5.

36
6

48
2.

62
0

72
1

(2
.s

08
) 0

L2
2

1.
00

4

(8
4) 24 (6
0)

(8
20

)
(8

20
) 0

79
0 0

(2
.7

30
)

(2
s6

)
12

2
(2

.o
7s

l

(6
70

)
(6

70
) 0

64
0 0

(2
.8

86
)

(2
s6

)
72

2
(2

.3
80

)

2t
0

5.
15

0
s.

36
013 13 27

2.
66

7 0
2.

66
7

6

Ke
rn

gr
oe

p 
29

/6
/2

01
6

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 - 

bi
jla

ge
 8

.3
 K

as
st

ro
om

ta
be

l
s/

5



Biilaee 6



E Belfius
Bank 8, Verzekeringen

Bu rgemeester Alexis Calmeyn
Grole Baan 222
1620 DROGENBOS

UdRef. :

O/Ref. : Gl04107

Gustomer & Account Services -
Claire Stockmans
Tel. : 02 22283.00

Brussel, 25 april2017

Attest van oprichting

Geachte,

Als bijlage vindt u het attest betreffende de bij ons op naam van lntradura
Opdrachthoudende Vereniging geplaatste tegoeden, en dit in toepassing van artikel 224 ol
449 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999.

Wij blijven te uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten

Ann Willems
Public Banking & Social Profit

Bijlage: I

Belfius Bank NV
lr/aatschappelijke zetel . Pachecolaan 44. 1000 Brussel . Telefoon +322222 11 11. www.belfius.be
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 . IBAN BE23 0529 0064 6991 . BIC GKCCBEBB " FSIVA nr l-9ó49 A



El Belfius
Bank & Verzekeringen

ATTEST

(afgeleverd in toepassing van artikel44g of 224 van het Wetboek van
vennootschappen van 7 mei 1999 )

BELFruS BANK, Pachecolaan 44 te 1000 BRUSSEL, bevestigt bij deze dat een bedrag van 45.756
EUR (vijf en veertigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro) gestort werd op de rekening nr. BE78
0910 2160 7686 geopend op naam van lntradura- Opdrachthoudende Vereniging in oprichting
waarvan de zetel zal worden gevestigd te 1620 Drogenbos, Dorent 5.

Belfius Bank verbindt er zich toe te laten beschikken over de rekening nadat de optredende notaris het
attest heeft afgeleverd waarbij deze verklaart dat de vennootschap is opgericht.

Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is
opgericht, zullen de gestorte gelden, mogen teruggegeven worden, op hun verzoek aan de deponenten.

Opmerking

lndien niet wordt overgegaan tot de oprichting van hogervermelde vennootschap worden de gestorte
gelden enkel vrijgegeven na teruggave van het origineel attest.

Opgemaakt te Brussel, op25 april2017

Ann Willems
Public Banking & Social Profit

Gr 04/07
Tel.021222.83.00
Fax.02/222.23.37

Belfius Bank NV
Maaf schappelijke zetel . Pachecolaan 44 . 1000 Brussel . Telefoon -l-32 2 222 LLIf . www.belf ius.be
RPR Brussel BTW BE 0403 201.185 . IBAN BE23 0529 0064 ó991 . BIC GKCCBEBB . FSIVA nr 19649 A
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Biilaee 7

BIJtAGE I - REGISTER DER AANDEETHOUDERS (artlkel 11van de statuten)

Bij toepassing van artikel 11 van de statuten van lntradura is het maatschappel'rjk kapitaal als volgt geplaatst
en volstort:

A-aandelen

Gemeenten Aantal aandelen Gestort kapitaal
(euro)

Geplaatst kapitaal
(euro)

Asse
Beersel
Bever
Dilbeek
Drogenbos
Gooik
Grimbergen
Halle
Herne
Kapelle-op-den-Bos
Lennik
Linkebeek
Merchtem
Opwijk
Pepingen
Roosdaal
Si nt-Pieters-Leeuw
Ternat
Wemmel

1.464
1.t48

L04
1.916

236
436

1,696
1.748

3t2
436
424
228
744
648
208
s32

1..528
7L6
728

4.392,00
3.444,OO

3L2,00
5.748,00

708,00
1.308,00
5,088,00
5.244,00

936,00
1,308,00
1.272,00

684,00
2.232,00
t.944,00

624,O0
L.596,00
4.584,00
2.148,00
2.r84,00

4.392,00
3.444,00

312,00
5.748,00

708,00
1.308,00
5.088,00
5.244,00

936,00
1.308,00
L.272,00

684,00
2.232,00
1.944,00

624,O0
1.596,00
4.584,00
2.148,00
2.194,00

B-aandelen

L5.252

Aantal aandelen

45.756,00

Geplaatst kapitaal
(euro)

45,756,0O

Gestort kapitaal
(euro)

t
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Andere vennoten

þ
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