Opdrachthoudende Vereniging

Bijzondere Algemene Vergadering, woensdag 27 juni 2019, 19.00 uur
Vergaderplaats: Orangerie Krekelhof Rechterstraat 6, 3511 Kuringen, Hasselt
Aanwezig
Naam

Naam plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Gemeente

vertegenwoordiger

Alken

Sabine Van de Sande

of

Patrick Martens

As

Marc Bergmans

of

Nele Steegmans

Beringen

Hilaire Poels

of

Marieke Meelberghs

Wouter Vandermeeren

of

Betty Buijs

Bilzen

Tione Geris

of

Baudoin Wolverts

Bocholt

Geertje Das

of

Lieve Willems

Borgloon

Jeroen Bellings

of

Erik Awouters

Bree

Stefan Daniëls

Diepenbeek

Jerica Heleven

of

Nancy Kwanten

Diest

Mario Versavel

of

Sabine Meyssen

Dilsen-Stokkem

Roberto Prata

Genk

Michaël Dhoore

of

Toon Vandeurzen

Gingelom

Filip De Geyter

of

Winand Abrahams

Halen

Steven Vanmechelen

of

Laurens Meeus

Ham

Marc Heselmans

of

Hilde Aegten

Hamont-Achel

Kris Slenders

of

Koen Boonen

Hasselt

Anne Caelen

of

Pinar Akbas

Hans Similon

of

Inge Hendrikx

Derya Erdogan

of

Bart Moors

Hechtel-Eksel

Jacky Snoeckx

of

Kelly Lenaerts

Heers

Benny Schroyen

of

Joseph Royer

Herk-de-Stad

Mark Vanleeuw

of

Jimmy Graulus

Herstappe

Leon Lowet

Heusden-Zolder

Arif Birinci

of

Nico Geraerts

Annette Palmers

of

Kristof Was

Hoeselt

Heidi Berx

of

Michel Vanroy

Houthalen-Helchteren

Tom Vanstraelen
Burak Dogan

Kinrooi

Wouter Simons

of

Mark Hoedemakers

Kortessem

Donald Martens

of

Anneleen Meeken

Lanaken

Dirk Opsteyn

of

Sofie Martens

Leopoldsburg

Nick Peeters

of

Karaca Uzeyir

Lommel

Pieter Cox

of

Sofie Mertens

Lummen

Noa Vandevenne

of

Heidi Lamotte

Maaseik

Elke Gonnissen

of

Andre Willen

Maasmechelen

Corrie Bemelmans
Ronny Westhovens
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Naam
Gemeente

Naam plaatsvervangend
vertegenwoordiger

vertegenwoordiger

Nieuwerkerken

Christel Jorissen

Oudsbergen

An Knoops

Peer

Bram Geerits

Pelt

Fien Nouwen

of

Dries Deferm

of

Dirk Colaers

of

Raf Herbots

of

Kurt Vermeyen

of

Jean-Marie Geelen

Dennis Fransen
Riemst

Jean Nicolaeys

Sint-Truiden

Ingrid Kempeneers

Anja Huls

Stijn Vanoirbeek
Tessenderlo

Wouter Janssen

Tongeren

Hugo Biets

Voeren

Shanti Huynen

Wellen

Els Robeyns

Zonhoven

Kris Knuts

of

Bram De Raeve

Zutendaal

Bart Bamps

of

Ward Lenaerts

EcoWerf

Rudi Beeken

of

Peter Standaert

ANDEREN
Voorzitter

Luc Wouters

Leden RVB

Alex Dubois, Marco Goossens, Mieke Ramaekers

Medewerkers Limburg.net

Bien Jacobs, Ann Martens, Kris Somers

Derden

Dirk Seresia (notaris)

1.

Welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en plaatst een welkomstwoord. De aandeelhouders
kregen op voorhand de voorbereidende stukken overgemaakt.
2.

Aanduiding secretaris en stemopnemers

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (verder ‘DLB’);
Gelet op artikel 38 van de statuten van Limburg.net die zeggen dat de voorzitter van de
bijzondere algemene vergadering de secretaris en de stemopnemers aanduidt;
Gelet op het voorstel van de voorzitter.
BESLUIT:
1) Mevr. Bien Jacobs wordt aangesteld tot secretaris;
2) Mevr. Ann Martens en Bien Jacobs worden aangesteld als stemopnemer.
Het aanwezigheidsregister wordt door de stemopnemers gecontroleerd en de aanwezige
stemmen geteld.
In totaal zijn er 897.398 aandelen A (gemeenten) en 310 aandelen F (EcoWerf).
Wanneer het aantal vertegenwoordigde aandelen is berekend, stelt de voorzitter het
volgende vast:
Aandelen

Aanwezig

Procent

A

897.398

738.753

82,32

%

F

310

310

100,000

%

T

897.708

739.063

82,33

%
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Artikel 423 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt
bijzondere meerderheden met betrekking tot de beslissing inzake de verlenging:
-

Verzoek tot verlenging door gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers.
Het verzoek moet gedragen zijn door een drievierdemeerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten.
De beslissing inzake de verlenging gebeurt met een drievierdemeerderheid van het
aantal stemmen.

Uit het aanwezigheidsregister blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan opdat door de
vergadering over alle punten geldig kan worden beslist.
3.

Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 §2 Decreet over het Lokaal
Bestuur)

Overwegende dat het verzoek tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging moet
gebeuren door de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde
dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerheid van het aantal deelnemende
gemeenten.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 423 DLB, de laatste algemene vergadering vóór
het verstrijken van de duur, tot de verlenging beslissen met een drievierdemeerderheid van
het aantal stemmen.
Gelet dat onderstaande gemeenten een verzoek tot verlenging hebben ingediend:
Gemeente
Alken
As
Beringen
Bilzen
Bocholt
Borgloon
Bree
Diepenbeek
Diest
Dilsen-Stokkem
Genk
Gingelom
Halen
Ham
Hamont-Achel
Hasselt
Hechtel-Eksel
Heers
Herk-de-Stad
Herstappe
Heusden-Zolder
Hoeselt
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Kortessem
Lanaken
Leopoldsburg
Lommel
Lummen
Maaseik
Maasmechelen
Nieuwerkerken

Goedkeuring gemeenteraadsbesluit
23/05/19
23/05/19
13/05/19
/
23/05/19
23/04/19
06/05/19
29/04/19
17/06/19
13/05/19
18/06/19
28/05/19
06/05/19
06/06/19
23/05/19
25/06/19
27/05/19
23/04/19
24/06/19
/
23/05/19
23/05/19
23/05/19
06/05/19
26/04/19
27/05/19
08/05/19
28/05/19
24/06/19
29/04/19
04/06/19
20/06/19
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Oudsbergen
Peer
Pelt
Riemst
Sint-Truiden
Tessenderlo
Tongeren
Voeren
Wellen
Zonhoven
Zutendaal
EcoWerf

24/06/19
22/05/19
23/05/19
03/06/19
17/06/19
27/05/19
27/05/19
25/04/19
20/06/19
27/05/19
25/04/19
24/04/19

Gelet dat de stad Genk in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dd. 18 juni 2019
formuleert dat op zowel de algemene als de bijzondere algemene vergadering onderstaand
standpunt wordt geformuleerd door de stedelijk afgevaardigde:
Stad Genk wenst dat in 2019 -2020 Limburg.net zich engageert om de onderstaande
punten samen met de Stad Genk uit te klaren. In de overwegingen wordt inhoudelijk
dieper ingegaan op onderstaande aspecten:





Een betere oplossing voor het systeem van quotumzakken. De huidige
werkwijze is niet houdbaar.
Inzamelsystemen mogen uniform zijn, maar er dient rekening gehouden te
worden met het stedelijk gegeven van Stad Genk.
De stad Genk wenst haar autonomie, zoals gesteld in operationele doelstelling
7, te behouden.
De aanrekening van de kosten dient met minimale marges te gebeuren zodat
er zich geen ongevraagde reserves opbouwen. Er dient duidelijkheid te komen
omtrent de verdeling van de interesten op de lening van Bionerga
(huishoudens- of inwonersaantallen).

Gelet dat de vertegenwoordiger van de stad Sint-Truiden het uitdrukkelijk verzoek
uitspreekt van de stad om haar lidmaatschap bij Limburg.net te verlengen, maar dat ook
vanwege de stad Sint-Truiden onderstaande aandachtspunten worden geformuleerd:





Het desgevallend gezamenlijk zoeken naar een geschikte alternatieve locatie
waarbij Limburg.net zelf of via derden de nodige financiële inspanning zal
leveren om in dit verband een marktconforme vergoeding voor het vereiste
terrein te betalen aan de betreffende grondeigenaar.
Het toepassen bij de overdracht van het containerpark van de Europese
richtlijn 2001/23/EG (in uitvoering van cao 32bis).
Het opnemen van de stad Sint-Truiden bij de implementatie van verdere
innovatieve projecten van Limburg.net bij de eerste implementatieronde
ervan.

Gelet het antwoord van de voorzitter dat nota genomen wordt van de voormelde
opmerkingen van beide steden en dat deze bij de besluitvorming van deze punten aan de
raad van bestuur zullen worden voorgelegd en ter harte genomen.
Gelet dat Limburg.net geen besluit heeft ontvangen van de stad Bilzen en de gemeente
Herstappe.
Gelet dat de deelname van deze gemeenten verlengd wordt op basis van de tekst van
artikel 423, laatste alinea DLB:
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te
delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging.
4

BESLUIT:
1) Limburg.net ontving van alle deelnemers een verzoek tot verlenging, met
uitzondering van de gemeenten Bilzen en Herstappe. Er werd dus ruimschoots
voldaan aan de voorwaarde dat het verzoek tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging moet gebeuren door de gewone meerderheid van het totale aantal
deelnemers;
2) Het verzoek tot verlenging wordt gedragen door alle aanwezige deelnemers;
3) De deelnemers die geen besluit overmaakten, worden geacht verder deel uit te
maken van Limburg.net op basis van artikel 4213, laatste lid DLB.
4.

Wijziging artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur
van Limburg.net wordt verlengd met 18 jaar tot 9/11/2037

De notaris start met een verwijzing naar de vorige algemene vergadering, waar gemeld
werd dat naar aanleiding van een brief van de toezichthoudende overheid, een clausule
geschrapt werd uit de statuten, met name art¡kel 21, eerste lid in fine en tweede lid.
De notaris meldt dat dit thans wordt meegenomen in de opmaak van de gecoördineerde
statuten.
De notaris gaat vervolgens over tot de bespreking van artikel 6 van de statuten dat in het
kader van de verlenging moet aangepast worden. In gevolge hiervan wordt beslist de
huidige bestaansduur van Limburg.net te verlengen met een periode van 18 jaar.
Dit brengt de nieuwe bestaansduur op 9 november 2037.
Voor de notulering en stemming van artikel 4 van de agenda wordt verwezen naar de
notariële akte, gehecht aan het verslag.
BESLUIT:
1) Betreffende de wijziging van artikel 6 van statuten -> zie hiervoor de notariële akte
dd. 27 juni 2019, zoals opgesteld door notaris Dirk Seresia. De akte maakt integraal
deel uit van huidige verslaggeving;
2) Notaris Dirk Seresia wordt beopdracht met het maken van een gecoördineerde
versie van de statuten.
Bijlage 01: Notariële akte dd. 27/06/2019, houdende statutenwijziging Limburg.net
De voorzitter eindigt de vergadering met de uitdrukking van zijn tevredenheid dat met
instemming van alle gemeenten vandaag de intercommunale verlengd werd voor de
komende 18 jaar. Hij sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om een glas te
drinken en aan te sluiten aan het diner.
Opgemaakt te Hasselt, de 27 juni 2019
NAMENS DE BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING
In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Luc Wouters
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