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Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter legt de vraag voor aan de raad om een extra punt toe te voegen aan de agenda, 
hetwelk reglementair was ingediend maar per vergissing niet werd bezorgd aan alle raadsleden. 
De toelichting bij het agendapunt en bijhorende bijlage worden ter zitting bedeeld aan alle 
raadsleden. De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de vraag van de voorzitter 
om het agendapunt toe te voegen aan de agenda. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2022/149 - OFP Prolocus. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 25 april 2022 waarbij beslist werd toe te treden tot OFP Prolocus 
en mevr. Nathalie Stoffelen af te vaardigen als vertegenwoordiger en dhr. Karl Geens als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel. 
Er worden 20 geldige stemmen uitgebracht. Dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
vertegenwoordiger bekomt 20 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Wordt verkozen als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van OFP Prolocus: 

• Dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in de Algemene Vergadering, toegekend aan dhr. Karl 
Geens in zitting van 25 april 2022, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan de personeelsdienst en OFP Prolocus. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2022/150 - GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 28/09/2022 en 

goedkeuring bijhorende protocols.   
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 28 september 2022; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 28 september 2022 inzake: 

• lestijdenpakket SJ 2022-2023 

• Schoolreglement wijzigingen 

• Professionalisering SJ 2022-2023 

• Capaciteitsbepaling SJ 2022-2023 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 28 september 2022.  
Art.2.- Goedkeuring wordt verleend aan bijhorende protocols betreffende: 

• wijzigingen schoolreglement 

• lestijdenpakket SJ 2022-2023 

• professionaliseringsplan SJ 2022-2023 
De Gemeenteraad, O.Z., 

3. Betreft: GR/2022/152 - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de 
groepsaankoop geadresseerde postbedeling. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke Aankoopdienst van IOK; 
Overwegende dat IOK een groepsaankoop aangaande “geadresseerde postbedeling” heeft 
gevoerd; 
Overwegende dat deze opdracht als voorwerp het aanbieden van diensten aangaande 
postbedeling heeft, voor een periode van 4 jaar; 
Gelet op de startdatum, 1 november 2022; 
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging IOK als aankoopcentrale voor de leden van IAD 
op treedt in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten; 
Overwegende dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 
47 § 2 van bovenvermelde wet; 
Overwegende dat op 16 september 2022 de raad van bestuur van IOK de opdracht met 
betrekking tot de groepsaankoop “geadresseerde postbedeling” heeft gegund aan en bij 
mededeling van 7 oktober 2022 gesloten met: Postalia Belgium, Dreve Gustave Fache 1 te 7700 
Moeskroen 
Overwegende dat de gemeente het bedrag begroot voor de afname op basis van de 
raamovereenkomst op € 200 000 inclusief BTW voor een periode van 4 jaar; 
Overwegende dat er voldoende budget is op MJP000078; 
Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 5 oktober 2022; 
Overwegende dat de gemeente nu wordt gevraagd om toe te treden tot de gegunde en gesloten 
groepsaankoop van aankoopcentrale IOK; 
Gelet op verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 
“Geadresseerde postbedeling” voor een bedrag van € 200 000 inclusief BTW voor een periode 
van 4 jaar. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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4. Betreft: GR/2022/160 - Permanent aanvullend politiereglement. Uitbreiding fietsstraatzone. 

Gedeelte Molenstraat. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat Molenstraat een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 22 maart 2021 houdende de uitbreiding van de fietsstraatzone 
m.b.t. wegenwerken te Bergsken, Vonderstraat, Molenstraat, Kardinaal Cardijnlaan en Sint-
Willebrordusstraat; 
Overwegende dat er bij deze wegenwerken verhoogde kruispunten werden voorzien; dat deze 
gesignaleerd dienen te worden door borden A14; dat de plaatsing van deze borden niet moet 
worden vervat in een permanent aanvullend politiereglement; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- In de zone gedeelte Molenstraat begrensd door kruispunt Molenstraat - Sint-Luciestraat, 
kruispunt Molenstraat - Kardinaal Cardijnlaan en kruispunt Molenstraat – Vonderstraat wordt 
volgende maatregel met zonale geldigheid ingesteld: de weggebruikers moeten de regels zoals 
die gelden in de fietsstraat respecteren. Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F111 met 
zonale geldigheid en verkeersborden F113. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.4.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van Turnhout; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen.  
Art.5.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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5. Betreft: GR/2022/159 - Mobiliteit. Aanpassing boordsteen parkeerplaats voorbehouden voor 
personen met een handicap. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 december 2021 inzake het permanent aanvullend 
politiereglement m.b.t. de inrichting van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap; 
Gelet op het aangenomen amendement dat ertoe strekt om ter hoogte van de parkeerplaats een 
afschuining of verlaging van de boordsteen te voorzien; 
Gelet op het vademecum toegankelijk publiek domein; 
Overwegende dat naar de richtlijnen van het vademecum toegankelijk publiek domein de 
eventuele langs- of dwarshelling bij een aangepaste parkeerplaats maximum 2% mag bedragen; 
dat dit nodig is omdat een rolstoelgebruiker bij het in-en uitstappen in alle richtingen vrij moet 
kunnen manoeuvreren zonder gehinderd te worden door een te grote helling; dat enkel in 
functie van afwatering een helling van maximum 2% wordt toegelaten; 
Overwegende dat bij een boordsteenverlaging ook de parkeerplaats zelf dient heraangelegd te 
worden om het niveauverschil te kunnen overbruggen; dat de helling van de aangepaste 
parkeerplaats zal toenemen met ca. 4%; dat hiertoe de uiteindelijke hellingsgraad van de 
aangepaste parkeerplaats ca. 6% zal bedragen; 
Overwegende dat een boordafschuining of -verlaging niet werd aangevraagd; dat de aangepaste 
parkeerplaats gelegen is langs een gewestweg met aanzienlijke verkeersdrukte; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, 
Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Karel Godet; onthoudingen: Jack Jacobs, Diede Van Dun, Aline Maes, Jeroen Ooms); 

Besluit met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen: 

Art.1.-: Er wordt geen boordafschuining of -verlaging voorzien aan de parkeerplaats 
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Bochtenstraat 42. 
Art.2.-: Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 december 2021 inzake het inrichten van 
een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap wordt bijgevolg ingetrokken. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/154 - IVEKA/Fluvius. Buitengewone algemene vergadering 13/12/2022. 

Goedkeuring agenda, statutenwijziging, partiële splitsingen en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009; 
Overwegende dat het lokaal bestuur momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten 
is bij de Opdrachthoudende vereniging Iveka; 
Overwegende dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur 
in zitting van 6 september 2022; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 13 september 2022 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iveka die op 
dinsdag 13 december 2022 plaatsheeft in Alta-Ripa II te 2360 Oud-Turnhout, Engelstraat 6; 
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren 
gevoegd; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke Algemene Vergadering; 
Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 
Vlaanderen (het dossier Tramontana). 
In het artikel 3.A.2. van de statuten van Iveka wordt in het voorwerp voorzien dat de 
Opdrachthoudende vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het 
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beschikbaar stellen van elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het 
vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken”. 
Gelet op het artikel 3 B. van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iveka waarin 
opgenomen is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar 
voorwerp ook mag verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al 
dan niet kan in deelnemen met naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Iveka doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 
openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System 
Operator cv met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt 
om samen het datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-
technologie) in Vlaanderen te realiseren. De twee bedrijven zullen met dat doel een 
dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal 
zijn. 
Het datanetwerk van de toekomst zal: 

• open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten, 

• ultraperformant zijn door hogere datasnelheden, 

• toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in 
landelijke gebieden, 

• en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.  
het lokaal bestuur is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en 
snelle dataverbindingen van cruciaal belang is.  het lokaal bestuur wenst op haar grondgebied 
maximaal in te zetten op het vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te 
bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-home-technologie.  het lokaal bestuur staat ten volle 
achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk 
gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur 
van een upgrade te voorzien.  
Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle 
burgers en bedrijven van het lokaal bestuur aanbelangt.  De beslissing van het lokaal bestuur, in 
uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van 
openbare elektronische-communicatienetwerken op haar grondgebied wordt gekwalificeerd als 
een taak van stedelijk/gemeentelijk belang.  De uitrol van het datanetwerk zal maximaal 
gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke 
beslissing laat het recht van het lokaal bestuur in haar hoedanigheid van domeinbeheerder 
onverlet om op verzoek van een derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen.  Ook 
de keuze om vrij een dienstverlener als lokaal bestuur te kiezen blijft behouden.  
Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en 
beschikbaar te stellen wenst het lokaal bestuur een beroep te doen op de Opdrachthoudende 
vereniging Iveka, die door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv 
de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal uitbouwen.  In NetCo zullen de elektronische-
communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk en de overige 
glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht.  Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het 
beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken 
alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst.  De oprichting van HoldCo, waarin 
de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een 
uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders.  
Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor 
het lokaal bestuur om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een 
efficiënt, betaalbaar en toegankelijk datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.  
De Raad van Bestuur van Iveka heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 6 september ll. het voorstel tot 
inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System 
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Operator cv opgesteld en goedgekeurd.  In dit inbrengverslag werden de voorafgaande 
besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende voorwaarden voor de realisatie 
van het dossier Tramontana.  
Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.  
Overwegende dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van 
Bestuur, overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen, een omstandige verantwoording heeft opgemaakt; 
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere 
domeinen; 
1.       DOSSIER TRAMONTANA 
De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in 
het     voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.  
Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Iveka besliste inbreng van bedrijfstak van de 
openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius 
System Operator cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten 
vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het 
beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het 
datanetwerk van de toekomst. De Opdrachthoudende vereniging Iveka ontvangt daarvoor de 
daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van 
Iveka in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken. Voor de toekenning van de aandelen en de winstverdeling betreffende 
de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een deelnemer die reeds aangesloten was voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken (heeft recht op vergoeding voor de specifieke en algemene inbreng) en 
een deelnemer die dat op heden nog niet is (heeft recht op vergoeding voor de algemene 
inbreng). Voor de vergoeding van de algemene inbreng zal gevraagd worden om hetzij één 
aandeel Ak te onderschrijven (voor gemeenten die nog niet aangesloten zijn voor de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken) hetzij één aandeel Ae dat omgezet zal worden 
in één aandeel Aek te onderschrijven (voor de gemeente die op heden aangesloten is voor de 
activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij een andere Opdrachthoudende 
vereniging van de Fluvius-groep).  Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het aantal EAN’s 
elektriciteit. 
De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het 
bijzonder: 

• -       de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken 
gaat; 

• -       de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo; 

• -       het schrappen van de Fluvius-NET-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van 
bedrijfstak; 

• -       aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de 
activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed 
worden voor de algemene inbreng bedrijfstak; 

• -       het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat 
de adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken; 

• -       de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de 
activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken; 

• -       een actualisering van de bijlagen 1 en 1 bis. 
2.       DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN 
De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het 
voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen. 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          7 

 
 

De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen 
inzake energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het 
grondgebied van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten 
exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te 
verhogen. 
In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid 
van 8 mei 2009 (hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden 
vastgelegd waarbinnen gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name 
(i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende 
geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers[1]. 
Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de 
distributienetbeheerders  momenteel tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan 
voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden kunnen worden uitgewisseld. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het 
Energiedecreet zijn aangewezen als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een 
gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende 
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering 
ervan. 
Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig 
zijn.  Daarom heeft de Raad van Bestuur van Iveka in zitting van 6 september 2022: 
(i)                  een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de 
activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T) van de 
gemeenten Essen en Merksplas, heden ressorterend onder Fluvius Antwerpen, overgedragen 
worden aan de Opdrachthoudende vereniging Iveka; 
(ii)                een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de 
activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T van 
de gemeente Vosselaar, heden ressorterend onder Fluvius West, overgedragen worden aan de 
Opdrachthoudende vereniging Iveka; 
(iii)               een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 alle 
activiteiten van de gemeente Grobbendonk, heden ressorterend onder Iveka, overgedragen 
worden aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten  omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar de overnemende vereniging en dit vanaf 
1 januari 2025.  
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn opgenomen in 
de respectievelijke voorstellen van partiële splitsing.    
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 
december 2021.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd 
zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan 
de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 
december 2021 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze 
laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening 
te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2025, waarop 
genoemde partiële splitsingen binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen 
boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden. 
Door deze partiële splitsingen zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het 
artikel 4.1.1 van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de 
steden/gemeenten en de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de 
voorwaarden en ratio legis van het Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de 
mogelijkheid moet geboden worden om voor de concrete uitwerking van de transactie en de 
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overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen tot 1 januari 2025, het 
begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur. 
De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in 
werking op 1 januari 2025 betreffen in het bijzonder: 

• -       de naamswijziging van Iveka in Fluvius Kempen. 

• -       het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal 
voorziene aantal van 15. Immers het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 434) en de statuten 
voorzien dat ‘in geval van een significante wijziging in het werkingsgebied van de 
Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken is 
bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het 
maximaal aantal leden vijftien bedraagt’.  

• -       het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de A’-aandelen en de bijlage 4 
vermits vanaf 2025 uitsluitend het aandeel van elke gemeente binnen het eigen 
vermogen als verdeelcriterium in de winstverdeling zal gelden voor de activiteiten 
elektriciteit en gas.  

• -       ter vrijwaring van de aan de betrokken gemeenten toekomende vergoeding van de 
inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken worden de statuten aangepast wat o.m. de aandelen, 
stemrechten en winstverdeling betreft.  

• -       een actualisering van de bijlagen ingevolge de voorgestelde partiële splitsingen. 
3.       OVERIGE WIJZIGINGEN 
De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van 
statutenwijzigingen en zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de 
activiteiten Fluvius GIS en Center, het rechtzetten van materiële vergissingen, enz. 
Het betreft meer bepaald: 

• -       een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve 
vennootschap ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de 
toepassing van artikel 397, 2de lid van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal 
Bestuur; 

• -       de terminologische verfijning door de introductie van de term 
‘distributienetwerken’ bij de activiteiten andere dan elektriciteit en gas; 

• -       de invoeging en/of actualisering van een aantal definities; 

• -       een verfijning in de aanhef van het voorwerp; 

• -       de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het 
intern gevoerde kerntakendebat; 

• -       de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting 
ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021; 

• -       de precisering dat voor de activiteit warmte de onderschrijving van één aandeel Aw 
volstaat; 

• -       de rechtzetting van de opsomming van de aandelen in artikel 25 en alsook van 
foutieve verwijzingen; 

• -       de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft; 

• -       de winstverdeling voor de nevenactiviteit voor de aandelen Ae en Ag vanaf 1 januari 
2023; 

• -       de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties van de 
gemeenten Essen en Merkplas van Fluvius Antwerpen naar Iveka. 
Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dienen de gemeente Essen 
en de gemeente Merksplas een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel 
elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius Antwerpen en Iveka voor 
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een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeenten Essen en Merksplas 
voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties uit de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen zullen treden en hun aansluiting zullen 
uitbreiden bij de Opdrachthoudende vereniging Iveka. Door deze partiële splitsing zullen de 
gemeenten Essen en Merksplas de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het 
Energiedecreet, kunnen respecteren. 
Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten 
gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken 
Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten 
voor de uitvoering ervan. 
Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T 
van de gemeente Vosselaar van Fluvius West naar Iveka. 
Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente 
Vosselaar een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als 
gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius West en Iveka voor een partiële splitsing 
door overneming te realiseren waarbij de gemeente Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, 
gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T uit de Opdrachthoudende 
vereniging Fluvius West treedt en hiervoor zal toetreden bij de Opdrachthoudende vereniging 
Iveka. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Vosselaar de randvoorwaarden, zoals 
opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 
Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten 
gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken 
Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten 
voor de uitvoering ervan. 
Het zesde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle 
activiteiten van de gemeente Grobbendonk van Iveka naar Fluvius Antwerpen. 
Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente 
Grobbendonk een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit 
als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van Iveka en Fluvius Antwerpen voor een partiële 
splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente Grobbendonk voor de activiteiten 
elektriciteit en openbare verlichting uit de Opdrachthoudende vereniging Iveka treedt en 
hiervoor haar aansluiting zal uitbreiden bij de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
Door deze partiële splitsing zal de gemeente Grobbendonk de randvoorwaarden, zoals opgelegd 
in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 
Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten 
gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken 
Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten 
voor de uitvoering ervan. 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, 
Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Karel Godet; onthoudingen: Jack Jacobs, Diede Van Dun, Aline Maes, Jeroen Ooms); 

Besluit met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen: 

ARTIKEL 1 [agenda] 
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Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 13 december 2022: 

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de 
realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana). 

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het 
bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan. 
      2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 

a. Wijziging van het voorwerp; 
b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo 

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 
en toevoeging van een artikel 37ter; 

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen door overneming) 
van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 8, 11, 12, 25, 26, 30, 35 en 37 en de 
bijlagen 1 en 1bis en schrapping van de bestaande bijlage 4; 

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande 
artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 25, 27, 30, 32, 33, 37bis, 40 en de bijlagen 1bis en 3 en 
schrapping van de bestaande bijlage 2; 

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede 
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV); 

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid 
WVV; 

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in 
de statuten in te schrijven; 

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren; 

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de 
statutenwijzigingen; 

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om 
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot 
het agendapunt 2 vast te stellen. 

      3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Ae binnen de 
activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de 
activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel. 
      4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 
12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te 
splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en Strategische 
Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeenten Essen en Merksplas over te brengen 
naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging): 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag en Apt op basis 
van de eigen vermogenswaarde per aandeel van 25 euro voor de activiteiten elektriciteit, 
aardgas en Strategische Participaties (Publi-T). 

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van 
de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele 
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 
2025. 
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De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iveka kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 
       d. Goedkeuring van: 

i.      De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, openbare 
verlichting en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente 
Essen, en haar aandeel Aek, en met betrekking tot de gemeente Merksplas, en haar 
aandeel Ak’, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op 
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 
en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 
ii.      De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii.     De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteiten elektriciteit, 
openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeenten Essen en 
Merksplas vanaf 1 januari 2025. 
f.  Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging 
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

i.       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen 
ii.      De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen 
iii.     Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving; 
iv.     De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen 
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over 
het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2024; 
v.      Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn; 
vi.     Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie 
van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 
en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te 
splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte 
en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Vosselaar, 
dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging): 
a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag en Apt op basis 
van de eigen vermogenswaarde per aandeel van 25 euro voor de activiteiten elektriciteit, 
aardgas en Strategische Participaties (Publi-T). 
c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van 
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de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele 
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 
2025. 
De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iveka 
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld 
in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 
d. Goedkeuring van: 
          i.  De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 
West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare 
verlichting en warmte van de gemeente Vosselaar, alsook haar aandelen in de coöperatieve 
vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, en haar aandeel 
Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging) 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van 
de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op 
de balans per 31 december 2024. 
          ii.  De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
          iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
e. Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare 
verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Vosselaar vanaf 
1 januari 2025. 
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging 
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
          i.   De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen; 
          ii.  De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
          iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving; 
          iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging 
en de    overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële 
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 
          v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn; 
vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de 
meest brede zin. 
6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 
en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Iveka (partieel te splitsen 
vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente 
Grobbendonk over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 
(overnemende vereniging): 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
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b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van 
de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele 
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 
2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iveka kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Goedkeuring van: 
i.       De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Iveka 
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting 
van de gemeente Grobbendonk, en haar aandeel Ak, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vereniging) 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) 
van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding 
vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 
ii.       De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii.      De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

d. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting 
van de gemeente Grobbendonk vanaf 1 januari 2025. 
e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging 
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie 

i.       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen; 
ii.       De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen 
iii.      Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving; 
iv.      De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen 
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over 
het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2024 
v.       Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn 
vi.      Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie 
van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin. 

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid 
tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling 
van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6 te actualiseren en te 
finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 
8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de 
door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023. 
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9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV. 
10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
11. Statutaire benoemingen. 
12. Statutaire mededelingen. 

ARTIKEL 2 [dossier tramontana] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iveka aangaande het 
dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat 
impliceert dat de gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Iveka voor de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken. Door deze goedkeuring verricht de gemeente 
haar beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare 
elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs 
deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de 
Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig 
artikel 9 van de statuten. 
Deze uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Iveka zal ter aanvaarding worden 
voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.  
De gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden 
uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo 
(cf. het inbrengverslag). 
ARTIKEL 3 [DOSSIER TRAMONTANA] 
Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 
3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Iveka die – door 
middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal 
doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de 
statuten.  
ARTIKEL 4 [STRUCTUURWIJZIGINGEN] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iveka met betrekking 
tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de naamswijziging. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen. 
ARTIKEL 5 [OVERIGE WIJZIGINGEN] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iveka met betrekking 
tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.  
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in 
artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022. 
ARTIKEL 6 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS ANTWERPEN NAAR IVEKA VOOR 
DE ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT, OPENBARE VERLICHTING EN STRATEGISCHE PARTICIPATIES VAN 
DE GEMEENTEN ESSEN EN MERKSPLAS] 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iveka 
door overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Iveka van de activiteiten 
elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties verbonden aan de gemeenten 
Essen en Merkplas. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka wordt verzocht de uitbreiding van de 
aansluiting van de gemeenten Essen en Merksplas voor de activiteiten elektriciteit, openbare 
verlichting en strategische participaties van de gemeenten Essen en Merksplas te willen 
aanvaarden. 
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ARTIKEL 7 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST NAAR IVEKA VOOR DE 
ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT, GAS, OPENBARE VERLICHTING, WARMTE EN DE AANDELEN IN DE CV 
PUBLI-T VAN DE GEMEENTE VOSSELAAR] 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West / Iveka door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Iveka van de activiteiten elektriciteit, gas, 
openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente 
Vosselaar. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka wordt verzocht toetreding van de 
gemeente Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de 
aandelen in de cv Publi-T te willen aanvaarden. 
ARTIKEL 8 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN IVEKA NAAR FLUVIUS ANTWERPEN VOOR 
DE ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT EN OPENBARE VERLICHTING VAN DE GEMEENTE GROBBENDONK] 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Iveka / Fluvius Antwerpen 
door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van de activiteiten 
elektriciteit en openbare verlichting verbonden aan de uittredende gemeente Grobbendonk. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen wordt verzocht de 
uittreding van de gemeente Grobbendonk te willen aanvaarden. 
ARTIKEL 9 
De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 
vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan 
bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad. 
ARTIKEL 10 
De vertegenwoordiger van de stad/gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Iveka op 13 december 2022 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1 tot en met 9 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing. 
ARTIKEL 11 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende 
vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-
mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2022/110 - Weg- en rioleringswerken Helhoek, Mielandweg, Meerblok, Oude 

Baan, Vrouwkensblok en Vaart/deel. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin 
en Pidpa.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat Aquafin N.V., Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar, conform zijn 
investeringsprogramma voor 2021 en conform zijn technisch plan werken dient uit te voeren in 
Rijkevorsel (Aanleg verbindingsriolering Helhoek) waarbij het lokaal bestuur Rijkevorsel 
tegelijkertijd verfraaiingswerken wenst uit te voeren in dezelfde werkzone; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2007 houdende de opdracht aan 
Pidpa/Hidrorio tot de uitbouw en het beheer van het rioleringsnet in Rijkevorsel; 
Overwegende dat Pidpa C.V.B.A., Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, wegen- en 
rioleringswerken wenst uit te voeren in Vaart, Meerblok, Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok, 
Sonsheide, Torendries en Mielandweg in samenwerking met het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Gelet op het periodieke overleg met Pidpa/Hidrorio en Aquafin; 
Gelet op de huidige stand van zaken; 
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire en niet-prioritaire 
werken tussen het lokaal bestuur Rijkevorsel, Pidpa/Hidrorio en Aquafin (project 22.653) waarin 
de wederzijdse rechten en plichten van alle partijen werden vastgelegd; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op het addendum bij de overeenkomst van 16 maart 2021 omtrent de studie van het 
Aquafin-project 22.653; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring wordt verleend aan 'de samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire 
en niet-prioritaire werken' tussen het lokaal bestuur Rijkevorsel, Pidpa/Hidrorio en Aquafin 
(project 22.653) en het addendum bij de overeenkomst van 16 maart 2021 omtrent de studie van 
het Aquafin-project 22.653. 
Art. 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing. 
Art. 3.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan 
Pidpa/Hidrorio en Aquafin. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/151 - Wegen- en rioleringswerken Vlimmersebaan/Lange Dreef K-19-002. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2018 
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken 
Vlimmersebaan/Lange Dreef” aan Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 
Malle; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht op 17 september 2022 een bestek met nr. K-19-
002 werd opgesteld door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 
Malle; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.810.650,66 incl. btw 
gedeelte gemeente en excl. btw gedeelte Pidpa; dat het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 
€ 2.003.462,31 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen; 
Overwegende dat het bestuur alle procedurele verplichtingen op zich neemt met betrekking tot 
de bedoelde overheidsopdracht; 
Overwegende dat het bestuur dit besluit ter consultatie zal meedelen aan de partners alvorens de 
procedure verder te zetten; 
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente 
Rijkevorsel de procedure zal voeren en in naam van Pidpa bij de gunning van de opdracht zal 
optreden; 
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en 
administratieve vereenvoudiging; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, en 
inzonderheid  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en 
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP943 en MJP945; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. K-19-002 van 17 september 2022 en 
de raming voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Vlimmersebaan/Lange Dreef”, opgesteld 
door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.587.988,50 excl. 
btw of € 3.810.650,66 incl. btw. (gemeentelijk aandeel wordt geraamd op € 2.003.462,31 incl. 
btw); 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3.- Een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen. 
Art.4.- Gemeente Rijkevorsel wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 
Pidpa bij de gunning van de opdracht op te treden. 
Art.5.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de 
opdracht. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
Art.7.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
Art.8.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP943 en MJP945. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/144 - Grondverwerving deel van een perceel hoek Vlimmersebaan en 

Zuiderdijk. Goedkeuring akte.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de goedkeuring van het rooilijn en grondinnameplan voor de Vlimmersebaan d.d. 15 
april 2019 in functie van de geplande wegenis-en rioleringswerken; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019 
houdende de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, 
voor het opmaken van de schattingsverslagen en om de aktes te verlijden voor de nodige 
grondverwervingen betreffende de heraanleg van het fietspad te Vlimmersebaan; 
Overwegende dat het dossier voor het perceel gelegen te hoek Vlimmersebaan en Zuiderdijk met 
oppervlakte van 14 ca thans deel van perceel Sectie D nr 98/02/BP0000, reeds eerder werd 
opgestart, echter dat er een lange procedure moest doorlopen worden bij Vlaamse Waterweg 
NV, alvorens de akte te kunnen verlijden; 
Overwegende dat er voldoende budget is op MJP 1025; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de grondverwerving voor het perceel gelegen te hoek 
Vlimmersebaan en Zuiderdijk met oppervlakte van 14 ca thans deel van perceel Sectie D nr 
98/02/BP0000. 
Art. 2.-  De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Hans Duyck van de 
afdeling Vastgoedtransacties wordt goedgekeurd. 
Art. 3.-  De akte zal verleden worden door de heer Hans Duyck, commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
Art. 4.- De heer Hans Duyck, commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd 
om de akte te ondertekenen namens het lokaal bestuur. 
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Art. 5.- Alle dossierkosten en erelonen zijn ten laste van het lokaal bestuur; 
De Gemeenteraad, O.Z., 

10. Betreft: GR/2022/143 - Lokaal woonbeleid. Toetreding intergemeentelijke loketwerking 
wonen/energie. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de brief van IOK van 8 juli 2022 met betrekking tot intergemeentelijke loketwerking 
wonen/energie; 
Gelet op het collegebesluit van 1 augustus 2022 waarbij het Lokaal Bestuur Rijkevorsel heeft 
beslist toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking wonen/energie voor een looptijd 
van minstens 3 jaar, hetzij tot en met december 2025, zodat IOK op basis hiervan reeds in 
september kon starten met de nodige aanwervingsprocedures om zo snel als mogelijk de 
loketwerking in de praktijk te kunnen brengen; 
Overwegende dat de voorbije maanden op verschillende regionale en zonale overlegmomenten 
de loketwerking wonen en energie onder de loep genomen werd met als aanleiding de 
klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Overheid met een versterkt beleid omtrent leningen, 
premies, renovatiebegeleiding,… en de recente ‘energiecrisis’; 
Overwegende dat uit deze overlegmomenten een nood blijkt aan intergemeentelijke 
samenwerking om de loketwerking structureel en professioneel te kunnen opwaarderen en meer 
expertise, capaciteit en continuïteit te kunnen voorzien; 
Overwegende dat vanuit 18 gemeenten het signaal kwam dat in eerste instantie naar IOK 
gekeken wordt om een intergemeentelijk loket uit te bouwen; dat andere gemeenten deze 
werking vandaag al zonaal organiseren of kijken in de richting van de in oprichting zijnde 
woonmaatschappijen om deze taak te integreren binnen hun nieuwe werking; 
Overwegende dat IOK op 10 mei 2022 een voorstel voor intergemeentelijke loketwerking 
wonen/energie overgemaakt heeft aan alle 25 gemeenten binnen het werkingsgebied van het 
Energiehuis Kempen en Kempens Woonplatform; 
Gelet op het collegebesluit van 13 juni 2022 waarbij het Lokaal bestuur Rijkevorsel principieel 
akkoord gaat met voormeld voorstel voor intergemeentelijk loketwerking wonen en energie van 
IOK. 
Overwegende dat er in totaal 14 gemeenten hun principiële toestemming gaven aan voormeld 
voorstel; 
Overwegende dat er 2,5 voltijdse loketmedewerkers noodzakelijk zijn om gedurende 46 weken 
per jaar een kwaliteitsvolle loketwerking te kunnen voorzien voor 14 gemeenten; 
Overwegende dat de Vlaamse Overheid intussen bijkomende werkingsmiddelen heeft toegezegd 
die specifiek ingezet dienen te worden voor de verdere integratie en uitwerking van woon- en 
energieloketten;  
Overwegende dat de kostprijs voor het Lokaal Bestuur Rijkevorsel € 4 777,83/jaar zou bedragen. 
Overwegende dat de intergemeentelijk loketwerking georganiseerd zal worden volgens het 
principe van kostendeling, waardoor de werkelijke kostprijs berekend zal worden op basis van de 
effectieve personeelskost, aangevuld met een overhead; 
Overwegende dat het noodzakelijk lijkt een looptijd van minstens 3 jaar voorop te stellen, om 
extra extra personeel hiervoor te kunnen aanwerven; dat aan deelnemende gemeenten dan ook 
een engagement gevraagd wordt tot en met december 2025; 
Overwegende dat IOK tevens vraagt om bij toetreding dit te officialiseren via een 
gemeenteraadsbesluit uiterlijk 31 oktober 2022; 
Gelet op de bespreking ter zitting; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel- Er wordt beslist toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking 
wonen/energie voor een looptijd van minstens 3 jaar, hetzij tot en met december 2025. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2022/172 - Extra punt. Volksbevraging voor de straatnamen van 't Sas.   
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Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Op de site van ‘t Sas komen binnenkort een aantal straten en een plein bij. Wij zijn van mening 
dat we de burger hier nauwer bij willen betrekken. We stellen voor dat we het debat hierover 
opentrekken en de burger actief betrekken bij het kiezen van de straatnamen door bijvoorbeeld 
een soort van volksbevraging na een oproep in de 2310. 
Tevens zou ik ook graag de aandacht willen vestigen op het feit dat er al talloze straten in 
Rijkevorsel genoemd zijn naar mannen zoals de Kardinaal Cardijnlaan, Emiel Van 
Roeystraat, Senator Coolsdreef of Leopoldstraat, maar er in onze gemeente nog geen enkele 
straat is vernoemd naar een sterke Veusselse vrouw. Dit lijkt ons de ideale kans om dit goed te 
maken. We zien de suggesties graag komen in de volksbevraging.  
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om bij de benaming van de 
pleinen en straten van ‘t Sas de bevolking actiever te betrekken door een volksbevraging te 
doen en een stemming te laten plaatsvinden om de straten te benoemen.  
Als voorbeeld wil ik graag verwijzen naar de zoektocht van de straatnaam in Londerzeel: 
https://www.londerzeel.be/publicminds-rapport-bevraging-nieuwe-straatnaam’  
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 16 neen-stemmen en 
4 ja-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, 
Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Karel Godet; ja-stemmen: Jack Jacobs, Diede Van Dun, Aline Maes, Jeroen Ooms); 

Besluit met 16 neen-stemmen en 4 ja-stemmen: 

De raad gaat niet akkoord met het voorstel dat luidt als volgt: 'de gemeenteraad geeft opdracht 
aan het college om bij de benaming van de pleinen en straten van ‘t Sas de bevolking actiever te 
betrekken door een volksbevraging te doen en een stemming te laten plaatsvinden om de straten 
te benoemen.' 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. Voor één der ingediende vragen beveelt de voorzitter 
de behandeling in besloten zitting. 

De gemeenteraad, O.Z,   
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.06 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 raadsleden. 

De gemeenteraad, O.Z,   
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.06 uur. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt een vraag gesteld dewelke naar de 
besloten zitting was verwezen. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.12 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
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