
 

 

  
 

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 
RAAD VAN BESTUUR 23 MAART 2020 

(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)  
 

 
De vergadering is van oordeel dat men geen onnodige risico’s wenst te nemen en beslist – in de strijd 
tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus - met eenparigheid van stemmen dat de 
vergaderingen van de raad van bestuur – minstens tot en met de duurtijd van de federale fase van het 
crisisbeheer – via e-mail zullen verlopen en dit voor alle agendapunten (inclusief de goedkeuring van 
de jaarrekening) die omwille van de dringende noodzakelijkheid en in het belang van de vereniging 
geen verder uitstel verdragen. 
 
1. Goedkeuring notulen van de zittingen van PBE van 20 december 2019 en 10 februari 2020 
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 20 december 2019 en 10 februari 2020. 
 
2. Activiteitenverslag 2019 

Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2019. 
 

3. Jaarrekening m.b.t. 2019 
Goedkeuring van het financieel verslag 2019 en de jaarrekening. 

 
4. Publi-T – kapitaalverhoging  

Goedkeuring van de verdaging van de beslissing over structurele financiering naar de Raad van 
Bestuur van december 2020.  
 

5. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering van PBE 
Goedkeuring. 
 

6. Intern kerntakendebat 
Goedkeuring van de toekomstige kerntaken van Fluvius. 
 

7. Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte  
 Goedkeuring van de vergoeding van 650 euro/m² voor het ter beschikking stellen van een ruimte 

voor een cabine gas/elektriciteit. 
 
8. Toekomstfonds – voorstel besteding  
 Goedkeuring. 
 
9. Investeringen in Smart City projecten  
 Goedkeuring van het voorstel om een verzoek te richten tot de provincie om een voortrekkersrol 

op te nemen bij investeringen in dergelijke projecten. 
 
10. Renovatiefonds – voorstel aanwending  
 Goedkeuring. 
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11.  Bedrijvencentrum Zennevallei  
Volmachtverlening. 

 
12.  Onroerende verrichtingen  
 Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro. 
 

 
Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 
 

 
*** * *** 


