
 

 

 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 11 DECEMBER 2019 
 

 
 
1. Statutenwijziging 

a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te 

doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.    
 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020 

 Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van 
het budget voor het boekjaar 2020.  

 
3. Code goed bestuur 
 Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van 

Imeo.  
 
4. Statutaire benoemingen 
 Bevestiging van de benoeming in het RBC West op voordracht van de stad Oostende. 
 Bevestiging van de benoeming in de Raad van Bestuur op voordracht van de stad Oostende. 

 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 

Akteneming van de beslissing van de stad Deinze tot uittreding uit Gaselwest voor de activiteiten 
elektriciteit en gas en uitbreiding van haar aansluiting bij lmewo voor het grondgebied met 
postcode 9800,  met ingang van 1 januari 2021, en akkoordverlening voor de opstart van de 
administratieve procedure.  
 
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Beernem, Berlare, 
Blankenberge, Damme, Deinze (postcode 9850), Eeklo, Evergem, Kaprijke, Laarne, Lichtervelde, 
Lievegem, Lochristi, Melle, Moerbeke, Oostende, Oostkamp, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, 
Wetteren, Wichelen, Zedelgem, Zele en Zuienkerke met ingang van 11 december 2019 voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare 
verlichting. 
 
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente Wetteren voor de activiteit 
Fluvius Net, met ingang van 1 januari 2020. 
 

6. Statutaire mededelingen 
• Reisvergoeding bestuurders 

Kennisneming van de verhoging van de reisvergoeding van de bestuurders en de leden van de 
regionale bestuurscomités van 0,35 naar 0,36 euro per kilometer, overeenkomstig de Vlaamse 
regelgeving. 
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• Wetboek der vennootschappen 
Kennisneming van de afkondiging van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en van de mededeling dat de nodige aanpassingen bij een eerstvolgende 
statutenwijziging zullen worden doorgevoerd. 

 
 
Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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