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OCMW - Financiën - Budgetwijziging in kader van
aanpassing meerjarenplan in 2019.

GOEDGEKEURD
Notulen
De N-VA fractie onthoudt zich.

Beschrijving
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Aanleiding en context
Motivatie
Motivering budgetwijziging:
• aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening
2018;
• overdracht investeringsbudgetten van 2018 naar 2019;
• aanpassing van de financiering om terug hetzelfde resultaat op kasbasis te hebben;
• aanpassing negatieve investeringsbudgetten in 2019 en verwijderen investeringsbudgetten
2020 en 2021 ifv overgang naar BBC 2020.
Rechtsgrond(en)
• Titel IV, hoofdstuk I, II en II van het OCMW-decreet van 19 december 2008 - art. 270.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheerscyclus voor
gemeenten, provincies en OCMW's.
• Ministrieel Besluit van 1 oktober 2010.

Financiële informatie
Financiële informatie
Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, op € 1.377.737.
De autofinancieringsmarge blijft 0, zoals in het initiële budget was voorzien. Het resultaat op
kasbasis wordt € 0.

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1 in 2019 voor het OCMW Brugge vast te stellen.
Artikel 2
Een kopie van dit besluit te verzenden naar het College van Burgemeester en Schepenen en aan
de Provinciegouverneur in uitvoering van art. 255 van het OCMW decreet.
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OCMW - Eigendommen - Openbare verkoop van
landbouwgrond te Zuienkerke - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
De Groen-fractie onthoudt zich.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW Brugge is eigenaar van percelen landbouwgrond gelegen te Zuienkerke 1ste Afdeling,
sectie B, nrs. 672b, 538a, 539, 659d2, 660d2, 661d2, 657/1, 658/1, 659c, 660c, 661c en
Zuienkerke 1ste Afdeling, sectie A, nr. 133d, met een gezamenlijke oppervlakte volgens kadaster
van 04ha 56a 70ca.
Het perceel 133d is gelegen ongeveer op de hoek (N-O) van de Vaartstraat en de Schoeringestraat.
De andere percelen zijn gelegen zuidelijk van de Copsweg, net voorbij het huisnr. 2.
Deze percelen zijn verpacht ingevolge pachtovereenkomst met ingang d.d. 01.10.1992 aan de
Heer Franky Versyck, wonende te Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 28. De jaarlijkse pachtprijs
bedraagt momenteel € 1.769,31.
De pachter werd door het OCMW gecontacteerd met de vraag of er interesse was om de
pachtgronden aan te kopen. De pachter meldde dat hij sowieso alle landbouwactiviteiten zal
beëindigen per 30.09.2024, zodat hij geen interesse heeft in aankoop. De pachter heeft er geen
probleem mee dat het OCMW thans deze percelen reeds zou verkopen en is bereid tot een
minnelijke pachtbeëindiging per 30.09.2024 en tot afstand van zijn wettelijk voorzien
voorkooprecht.
Gelet op het feit dat de percelen vrij zullen zijn van alle pacht uiterlijk op 30.09.2024, zal dit geen
wezenlijke inslag hebben op de verkoopprijs van de percelen indien deze nu reeds worden
verkocht.
Het komt dan ook gepast voor dat het OCMW akkoord is met deze minnelijke pachtbeëindiging per
30.09.2024. Indien de verkoop nu gebeurt en niet na beëidiging van de pachtovereenkomst, zal
het OCMW eveneens geen eindepachtvergoeding verschuldigd zijn aan de pachter. De
noodzakelijke authentieke verklaring tot minnelijke beëindiging van de pacht kan dan ook
gebeuren voor de notaris die wordt aangesteld om de openbare verkoop te organiseren (zie
verder).
Motivatie
Aangezien er in de begroting een jaarlijkse som voorzien werd van € 3.000.000,00 komende uit de
verkoop van landbouwgronden, komt het thans gepast voor om bovenvermelde percelen openbaar
te verkopen en het eventueel 'plantrecht' langs de percelen mee over te dragen aan de koper.
Aangezien een schatting noodzakelijk is voor de openbare verkoop, werd intussen een
schattingsverslag aangevraagd aan beëdigd-schatter landmeter-expert Philip Bockstaele uit
Brugge.
Ter informatie wordt meegegeven dat bij een openbare verkoop, het OCMW steeds de betaling van
alle kosten verbonden aan de openbare verkoop in het lastenkohier te laste legt van de koper(s).
Juridische grond: vervreemding van patrimonium dient overeenkomstig het OCMW-decreet te
gebeuren bij openbare verkoop. Er dient tevens een notaris te worden aangesteld die gelast wordt
met de openbare verkoop.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor deze beslissing is een visum van het waarnemend departementshoofd financiële dienst
vereist.
Daling onroerend patrimonium met 04ha 56a 70ca, stijging van de liquide middelen met het
bedrag van de venale waarde in openbare verkoop.
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Besluit
Artikel 1
De Raad besluit om over te gaan tot de openbare verkoop van percelen landbouwgrond gelegen te
Zuienkerke 1ste Afdeling, sectie B, nrs. 672b, 538a, 539, 659d2, 660d2, 661d2, 657/1, 658/1,
659c, 660c, 661c en Zuienkerke 1ste Afdeling, sectie A, nr. 133d, met een gezamenlijke
oppervlakte volgens kadaster van 04ha 56a 70ca.
De Raad besluit tevens om in te stemmen met een formele minnelijke pachtbeëindiging per
30.09.2024.
Zowel voor de ondertekening van de akte minnelijke beëidiging van de pacht als bij de openbare
verkoop, wordt volmacht verleend aan volgende personen om het OCMW Brugge te
vertegenwoordigen (elk afzonderlijk, de ene bij ontstentenis of belet van de andere):
- de Heer Bart Bendels, bestuurssecretaris - jurist
- Mevrouw Anne-Marie Verhaeghe, bestuurssecretaris - jurist
Notaris Francis Moeykens, met standplaats te Brugge (Sint-Kruis) te gelasten met alle
werkzaamheden van de openbare verkoop.
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OCMW - Buitengewone algemene vergadering TMVS dv goedkeuring statutenwijziging en vaststellen mandaat
voor de vertegenwoordiger van OCMW Brugge.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
OCMW Brugge is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv.
Met brief van 4 september 2019 wordt opgeroepen naar de buitengewone algemene vergadering
van TMVS dv op 10 december 2019, waarin ter goedkeuring een statutenwijziging wordt
voorgelegd.
Met brief van 23 oktober 2019 werd de vastgestelde agenda voor de buitengewone algemene
vergadering bezorgd.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden
en mandaat te geven aan de vertegenwoordiger om in te stemmen met de statutenwijziging en alle
punten op de dagorde van deze buitengewone algemene vergadering.
Motivatie
Agenda buitengewone algemene vergadering 10 december 2019:
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1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer;
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019-2024 (cfr. art. 459 en 432 DLB);
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Statutenwijziging:
Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen
voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van
bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van
hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd
worden.
De algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea wordt voorzien op 10 december 2019.
Het ontwerp van statutenwijziging werd door TMVS dv aan de deelnemers overgemaakt per
aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen;
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende
vereniging”” de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als
voor rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin
van de overheidsopdrachtenwetgeving:
• aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten,
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke
overheidsopdrachten, een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten,
op te zetten en eraan deel te nemen; en
• elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige,
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle
bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de
verwezenlijking van haar doel ondersteunen.
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur,
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commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
dienstverlenende vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met
derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390
van het decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben
aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de
eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt
nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing
naar artikel 396.
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij
een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar
artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk”
geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester
en schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers
beslissen over de afgenomen dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen
wijziging van de statuten mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een
verwijzing naar het artikel 396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,”
geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
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Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de
daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het
laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de
laatst gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38
vervangen door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord
“tien” de tekens “(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt
als volgt:
“en
met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht
van TMVW opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat
maximaal twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door
een verwijzing naar artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van
de raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst
die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad,
en verstrekt toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1)
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is 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.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het
woord “zes” de tekens “(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het
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moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering
gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de
beginselen aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn
voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat
van de vergaderingen”.
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing
naar artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden
“hem verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt”
geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend
zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de
gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.
Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de
bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van
de toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en
wordt het woord “bezorgen” geschrapt.
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing
naar artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of
meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en
decretale bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord
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“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door
de woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden
van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in
één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité”
geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het
woord “dinsdag van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene
vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het
woord “twee” de tekens “(2)”.
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone
zitting” geschrapt.
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
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Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende
overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering
wordt mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:
elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer
dan vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger aanduiden;
gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger afvaardigen.
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in
de algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt
een effectief lid aan en een plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het
woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de
bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen
door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)”
ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden
de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben
gehoord,” geschrapt.
Artikel 36
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens
“(90)” ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal
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aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41
vervangen door een verwijzing naar artikel 40.
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de
tekens “(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout
dienstverlenende vereniging” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door
een verwijzing naar artikel 37 en 38.
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder
zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die
werd overeengekomen voor de deelop-drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een
termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een
arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De
arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de
betreffende deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een
komma ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39
vervangen door een verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot
tijd gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of
in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt
college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college
bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens
toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere
organen vervallen op het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan
zij van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van
het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het
college bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar ledenvereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat”
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de
woorden “Het college van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39
vervangen door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37
vervangen door een verwijzing naar het artikel 425.
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In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en
wordt het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord
“dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.

De motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging wordt als
bijlage aan onderhavig besluit gevoegd.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijzigingen te
weigeren.

Aanduiden vertegenwoordiger op de algemene vergadering
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 15 januari 2019 volgende leden
aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS voor de
volledige legislatuur:
• Minou Esquenet (CD&V) aan te duiden als afgevaardigde voor de algemene vergadering
• Alexander De Vos (CD&V) aan te duiden als plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
Rechtsgrond(en)
Decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur-deel 3
De statuten van TMVS dv.

Besluit
Artikel 1
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
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Varia
Artikel 2
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp,
goed te keuren.
Artikel 3
De Raad draagt mevrouw Minou Esquenet op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december
2019, te onderschrijven en haar stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Raad
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Er wordt tevens opdracht gegeven om de statutenwijzigingen op de buitengewone algemene
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

De voorzitter schorst de zitting voor de duur van de gemeenteraad.
Ondertussen zijn alle raadsleden aanwezig, behalve mevrouw Brigitte Balfoort en de heer Florian De
Leersnyder.
De voorzitter opent de besloten zitting
4

2019_RMW_00007

Welzijnsvereniging SPOOR - aktename notulen Raad van
Bestuur 3 oktober 2019.

GOEDGEKEURD
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de notulen van de welzijnsvereniging
SPOOR:
- Raad van Bestuur 03.10.2019
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Welzijnsvereniging Mintus - aktename notulen Raad van
Bestuur 7 oktober 2019.

GOEDGEKEURD
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de notulen van de welzijnsvereniging Mintus:
- Raad van Bestuur 07.10.2019

De voorzitter sluit de zitting

Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
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Annick Lambrecht
Voorzitter Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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