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Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

1 Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2018  
De algemene vergadering neemt aan de hand van een presentatie kennis van het financieel 
overzicht 2018. 
 

2 Bespreking strategie en activiteiten 2019 + goedkeuring begroting boekjaar 2019 
De algemene vergadering neemt overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking aan de hand van een door de raad van bestuur in zitting van 24 
september 2018 opgestelde nota kennis van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 en van de begroting voor het boekjaar 2019.  De algemene vergadering 
keurt met eenparigheid van stemmen de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
het boekjaar 2019 goed alsook de voorgestelde begroting voor het boekjaar 2019. 
 
 

3 Notariële formalisering transactie inbreng en toetreding Sint-Pieters-Leeuw 
De toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de kapitaalverhoging door inbreng in natura 
en inbreng in geld die daaruit voortvloeit werd goedgekeurd door de jaarvergadering van Riobra de 
dato 22 juni 2018 en wordt ten behoeve van de regularisatie authentiek hernomen. 
 
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de notariële vastlegging van de 
toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de kapitaalverhoging ten gevolge van de inbreng 
van het rioleringsstelsel van de gemeente goed en bekrachtigt de statutenwijziging waartoe besloten 
werd in de algemene vergadering van 22 juni 2018. De algemene vergadering beslist tevens met 
eenparigheid van stemmen:  

  - de heer Raf Bellers als bijzonder lasthebber van de vereniging aan te stellen met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vereniging alle administratieve en andere 
formaliteiten te vervullen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen naar aanleiding van de 
beslissingen van deze algemene vergadering.  
  - onverminderd de delegatie aan de bijzondere lasthebber de raad van bestuur van de vereniging 
opdracht te geven tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten. 
 
 
 



2. Indeling en naamgeving regionale bestuurscomités 
 
Gelet op artikel 24 van de statuten, waarbij twee regionale bestuurcomités binnen Riobra voorzien 
zijn, werd door de raad van bestuur de volgende naamgeving en indeling voorzien: een regionaal 
bestuurscomité West (Bever, Boortmeerbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Merchtem, Pepingen, 
Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel) en een regionaal bestuurscomité Oost (Begijnendijk, 
Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Huldenberg, Kortenaken, 
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw). 
 
De algemene vergadering neemt van deze indeling akte en bevestigt deze. De naamgeving en 
verdeling zal bij een volgende statutenwijziging worden opgenomen in de bijlage aan de statuten. 

4 Diversen/Rondvraag 

1. Statutenwijzigingen algemene vergadering 22 juni 2018 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft bij besluit van 1 oktober 2018 haar goed-
keuring gehecht aan de statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Riobra, met 
onder meer de voorgestelde wijzigingen inzake de bepalingen omtrent governance (ingevolge 
het decreet over het lokaal bestuur) en omtrent de gefuseerde werkmaatschappij Fluvius 
System Operator cvba. 
Eén van de gevolgen van deze statutenwijziging is dat de provincie Vlaams-Brabant per 1 
januari 2019 dient uit te treden uit Riobra. Als gevolg van deze uittreding is bestuurder Julien 
Dekeyser van rechtswege ontslagnemend. De voorzitter bedankt de heer Dekeyser voor zijn 
vele jaren van inzet voor Riobra. 

 
2. Indeling en naamgeving regionale bestuurscomités 
Gelet op artikel 24 van de statuten, waarbij twee regionale bestuurcomités binnen Riobra   
voorzien zijn, werd door de raad van bestuur de volgende naamgeving en indeling voorzien: een  
regionaal bestuurscomité West (Bever, Boortmeerbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Merchtem,  
Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel) en een regionaal bestuurscomité Oost 
(Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Huldenberg, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen, 
Zoutleeuw). 
 
De algemene vergadering neemt van deze indeling akte en bevestigt deze. De naamgeving en  
verdeling zal bij een volgende statutenwijziging worden opgenomen in de bijlage aan de 
statuten. 
 


