
 

 

 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 16 SEPTEMBER 2019 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)  

 

 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Riobra van 14 juni 2019 
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van Riobra van 14 juni 2019. 
 
2. Fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek 

• Fusievoorstel 
• Opstelling omstandig verslag 
• Opdracht aan de commissaris voor opmaak van zijn verslag met als bijlage de staat van 

activa/passiva per 30 juni 2019 
• Statutenwijziging - ontwerp 
• Volmachtverlening 
Goedkeuring van het fusievoorstel, het omstandig verslag, het geven van de opdracht aan de 
commissaris voor de opmaak van zijn verslag met de staat van activa/passiva per 30 juni 2019 en 
de voorgestelde statutenwijziging. 
Volmachtverlening aan de Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het 
aanbrengen van de nodige aanvullingen en verfijningen aan en ondertekening van het 
fusievoorstel. 
 

3. Gebiedsuitwisseling 
Kennisneming van de voorgestelde aanpak en timing voor de gebiedsuitwisselingen. 

 
4.  Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2020 

Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2020.  
 

5.  Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting 
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en samenroeping van de Algemene Vergadering der 
Aandeelhouders van Riobra in buitengewone zitting. 
 

6.  Financiële rapportering per 30 juni 2019 
 Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2019. 

 
7.  Budget 2020 

Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2020. 
 
8. Code goed bestuur 

Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van 
Riobra, voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Riobra van 18 december 
2019.  
 



Pagina 2 
IVL RvB 16 september 2019 

2 
 

9. Aandeelhoudersregister Fluvius System Operator per 01.09.2019 
Goedkeuring van het nieuw aandeelhoudersregister van Fluvius System Operator per 01.09.2019 
en de uit te voeren stortingen tussen de OV’s en DNB’s. 

 
10. Rationalisatie Klantenkantoren  

Kennisneming van de rationalisatie van de Fluvius-klantenkantoren.  
 

11. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers 
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.  
 

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

- Infosessie gemeenteraadsleden 
Kennisneming van de geplande infosessies in het najaar 2019 voor de gemeenteraadsleden van 
de aangesloten gemeenten van Riobra 

 
Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 
 

*** * *** 
 


