
  

 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 14 DECEMBER 2020 
 

 
 
1. Statutenwijziging 

a) Goedkeuring van de wijziging van het voorwerp, voorheen doel 
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

 
2. Verlenen van machtiging 

Verlenen van machtiging om de statuten in een hernieuwde vorm te coördineren. 
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke 
akte te doen vaststellen.    
 

3. 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 2021 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2021 

 Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van 
het budget voor het boekjaar 2021.  

 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV 
 Goedkeuring van de netto-actieftest voor uitkering van een interim-dividend uitgevoerd door de 

Raad van Bestuur van 14 december 2020. 
Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur. 

 
5. Statutaire benoemingen  

Zonder voorwerp. 
 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten  
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Assenede, Destelbergen en 
Lokeren met ingang van 14 december 2020 voor de activiteit openbare verlichting 
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ waardoor de gemeenten deelnemen aan het aanbod Fluvius Openbare 
verlichting. 
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Evergem en Moerbeke voor 
de activiteit Fluvius Net, met ingang van 1 januari 2021. 

 
7. Statutaire mededelingen 

• Schriftelijke Algemene vergadering  
Bevestiging dat de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen op 
25 juni 2020 op schriftelijke wijze gehouden werd. 

 
• Toetreding Deinze – opschortende voorwaarden 

Kennisneming dat voldaan werd aan de drie opschortende voorwaarden naar aanleiding van 
de toetreding van Deinze, postcode 9800, tot Imewo. 
 

 
Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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