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Proces-verbaal van de stichtingsvergadering,
gehouden te Kortrijk op dinsdag 22 maart 2005 om 17.00 u

In het jaar tweeduizend en vijf, op dinsdag 22 maart te zeventien uur, in de Gothische Zaal
van het stadhuis te Kortrijk, zijn bijeengekomen in

Stichtingsvergadering
de deelnemers van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen, zijnde 21 gemeenten uit de arrondissementen Kortrijk, Ieper, Roeselare of Tielt
die zich engageren voor deelname aan een nieuw op te richten opdrachthoudende
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer.
De heer Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk, treedt hierbij op als Voorzitter krachtens
artikel 30 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

OPRICHTING INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING CREMATORIUMBEHEER
Gelet op de artikels 25 tot en met 30 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke
samenwerking, houdende bepalingen in verband met de voorbereidingsfase en de oprichting van
nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Gelet op artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de gemeenteraden zich in twee fasen uitspreken over de deelname aan de eventuele
oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging. In een
eerste beslissing werd het principieel akkoord, al dan niet met aanvullende suggesties, bevestigd.

maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
correspondentie President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk - tel 056 24 16 16 - fax 056 22 89 03 - crematorium@zuid-west-vlaanderen.be

pagina

2

In een tweede beslissing werden de gemeenteraden gevraagd het definitieve voorstel van het
Overlegorgaan goed te keuren.
Gelet op de beraadslagingen van het Overlegorgaan dd. 6 oktober 2004 en 29 november 2004, met
betrekking tot de evaluatie van de standpunten en bemerkingen vanuit de verscheidene
gemeenteraden, resulterend in een definitief eindrapport aan de gemeenteraden. Dit eindrapport
december 2004 omvat (1°) een algemene motivering en basisprincipes ondernemingsplan (2°) een
geactualiseerd financieel plan (3°) een ontwerp van statuten voor de op te richten intergemeentelijke
vereniging;
Gelet op het schrijven van 23 december 2004 vanwege de Intercommunale Leiedal, hier optredend
als secretariaat voor het Overlegorgaan, waarin aan elk betrokken gemeentebestuur gevraagd werd
om een definitief engagement te nemen tot deelname aan de nieuwe opdrachthoudende vereniging,
op basis van de eindverslagen en rapporten van het Overlegorgaan;
Gelet op de individuele beraadslagingen in elk betrokken gemeentebestuur;
Gelet op de navermelde gemeenteraadsbeslissingen houdende definitieve beslissing tot deelname
aan de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer:
1. gemeentebestuur Anzegem

van 7 februari 2005

2. gemeentebestuur Avelgem

van 31 januari 2005

3. gemeentebestuur Deerlijk

van 27 januari 2005

4. stadsbestuur Harelbeke

van 24 januari 2005

5. gemeentebestuur Heuvelland

van 14 februari 2005

6. stadsbestuur Kortrijk

van 14 februari 2005

7. gemeentebestuur Kuurne

van 25 januari 2005

8. gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

van 31 januari 2005

9. gemeentebestuur Lendelede

van 27 januari 2005

10. stadsbestuur Menen

van 25 januari 2005

11. gemeentebestuur Moorslede

van 27 januari 2005

12. gemeentebestuur Pittem

van 31 januari 2005

13. stadsbestuur Poperinge

van 27 januari 2005

14. stadsbestuur Roeselare

van 21 februari 2005

15. gemeentebestuur Spiere-Helkijn

van 16 februari 2005

16. gemeentebestuur Vleteren

van 31 januari 2005

17. stadsbestuur Waregem

van 01 februari 2005

18. stadsbestuur Wervik

van 01 februari 2005

19. gemeentebestuur Wevelgem

van 18 februari 2005

20. gemeentebestuur Wielsbeke

van 26 januari 2005

21. gemeentebestuur Zwevegem

van 24 januari 2005
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Besluit, met eenparigheid van stemmen:
Akte te nemen van de voorgelegde gemeenteraadsbeslissingen houdende definitieve beslissing tot
deelname aan de opdrachthoudende vereniging.

KAPITAALSSTORTING
Gelet op artikel 63 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat het
vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet lager mag zijn dan het bedrag dat ter zake is
voorgeschreven voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(i.e. 6.200,00 euro), en dat dit vast gedeelte ten belope van één derde moet volgestort zijn;
Gelet op artikel 10 van de ontwerp-statuten van de vereniging dat het vast gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal vaststelt op 450.000 euro;

Gelet op artikel 11 van de ontwerp-statuten van de vereniging dat de kapitaalsplaatsing van de
gemeenten vaststelt op vijf euro per inwoner;
Gelet op hoofdstuk 5 van het financieel plan van de vereniging, dat een eerste schijf van de
kapitaalsopvraging vooropstelt van 1,75 euro per inwoner;
Gezien de kapitaalsstorting door alle deelnemende gemeenten minstens effectief moet zijn voldaan
ten belope van één-derde van het relatief aandeel van de gemeente binnen het vast kapitaal
(i.e. minstens 0,3615 €/inwoner), alvorens de formele oprichting van de vereniging kan geakteerd
worden;
Gelet op volgende stortingen van:
1. gemeentebestuur Anzegem

24.281,25 €

02/03/2005

2. gemeentebestuur Avelgem

16.206,75 €

07/03/2005

3. gemeentebestuur Deerlijk
4. stadsbestuur Harelbeke
5. gemeentebestuur Heuvelland

4.073,30 €

11/03/2005

45.510,50 €

03/03/2005

2.997,23 €

16/03/2005

129.472,00 €

15/03/2005

7. gemeentebestuur Kuurne

22.022,00 €

17/03/2005

8. gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

13.489,00 €

14/03/2005

6. stadsbestuur Kortrijk

9. gemeentebestuur Lendelede

9.467,50 €

14/02/2005

10. stadsbestuur Menen

56.246,75 €

22/03/2005

11. gemeentebestuur Moorslede

18.545,00 €

17/03/2005

12. gemeentebestuur Pittem

11.446,75 €

09/03/2005

13. stadsbestuur Poperinge

34.056,75 €

18/02/2005

14. stadsbestuur Roeselare

96.727,75 €

15/03/2005

3.498,25 €

02/03/2005

15. gemeentebestuur Spiere-Helkijn
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16. gemeentebestuur Vleteren

6.296,50 €

22/03/2005

17. stadsbestuur Waregem

45.000,00 €

24/02/2005

18. stadsbestuur Wervik

30.565,50 €

16/03/2005

19. gemeentebestuur Wevelgem

54.397,00 €

17/03/2005

20. gemeentebestuur Wielsbeke

15.571,50 €

07/02/2005

21. gemeentebestuur Zwevegem

41.188,00 €

17/03/2005

Besluit:
De vergadering stelt vast dat alle deelnemende gemeenten een kapitaalsstorting uitvoerden,
minstens voor één-derde van het relatief aandeel van de gemeente binnen het maatschappelijk
kapitaal;
De raad van bestuur zal worden verzocht om toe te zien op de vervollediging van de kapitaalsstorting
van alle deelnemende gemeenten tot het bedrag van 1,75 euro/inwoner.

OPRICHTINGSAKTE
Gezien aan alle procedurestappen, zoals voorgeschreven door het decreet van 6 juli 2001, is
voldaan, kan overgegaan worden tot de voorlezing van de oprichtingsakte door de heer
Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk, conform artikel 30 van het decreet.
Gelet op de voorlezing van de oprichtingsakte die omvat :
§

de integrale tekst van de statuten en het register van de deelnemende gemeenten

§

in bijlage het volledige oprichtingdossier, zijnde :
o

afschrift van alle gemeenteraadsbeslissingen houdende deelname aan de
opdrachthoudende vereniging

o

de motiveringsnota met bestuursplan

o

het financieel plan

De oprichtingsakte wordt ondertekend door de burgemeester en secretaris van alle deelnemende
gemeenten.
Een afschrift van de oprichtingsakte wordt aan het proces-verbaal gehecht.

Kortrijk, 22 maart 2005

Stefaan De Clerck
voorzitter
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