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16. Pidpa-HidroRio - Investeringsfonds ten behoeve van gemeentelijke rioleringswerken Goedkeuring addendum aan de HidroRio-overeenkomst tussen de gemeente en Pidpa
Motivering
Aanleiding en context
Het uitgangspunt is dat men tracht om voor elk rioleringsproject subsidies te verkrijgen, maar dat niet
voor elk project een subsidie kan bekomen worden op het ogenblik dat de uitvoering ervan van belang
is voor de gemeente. Daardoor moeten sommige werken met een gemeentelijke tussenkomst
gebeuren, wat voor de gemeente niet altijd haalbaar is. Enkele HidroRio-gemeenten hebben de vraag
gesteld aan Pidpa-HidroRio om een systematiek uit te werken waarbij de uitvoering van
rioleringswerken met een gemeentelijke tussenkomst kan gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
Pidpa-HidroRio vraagt dd 13 mei 2015 om wat betreft het investeringsfonds het addendum aan de
HidroRio-overeenkomst in de gemeenteraad te bekrachtigen.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 2, 42 en 43 betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001.
De gemeente is deelnemer van Pidpa o.v..
Het gemeenteraadsbesluit van 5 december 2005 betreffende de toetreding van de gemeente tot Pidpa
Hidrorio.
De beslissing dd 27 april 2015 van de raad van bestuur van Pidpa tot goedkeuring van de oprichting
van een investeringsfonds en de vastlegging van de modaliteiten ervan, zoals deze door de
gemeentelijke leden van het adviescomité B (HidroRio) van Pidpa op 24 februari 2015 gunstig werden
geadviseerd.
Argumentatie
De prijs voor de inbreng van haar rioolinfrastructuur in Pidpa-HidroRio bestaat onder andere uit een
achtergestelde lening met een duurtijd gelijk aan de duur van de HidroRio-overeenkomst en de
gemeente krijgt jaarlijks een bedrag ter aflossing van deze achtergestelde lening.
Pidpa-HidroRio kan aan de vraag van de HidroRio-gemeenten tegemoet komen door jaarlijks
eenzelfde bedrag als dat van de kapitaalaflossing op de achtergestelde lening individueel per
gemeente om te zetten naar een investeringsfonds, zodat de gemeente deze middelen kan
aanwenden voor de financiering van investeringsprojecten binnen HidroRio.
De duur van de achtergestelde lening zal bijgevolg ingekort worden en de bestaansduur van het
investeringsfonds wordt bepaald door de resterende periode van de kapitaalaflossing.
Het totaalbedrag per legislatuur, zijnde zes keer het bedrag gelijk aan dat van de jaarlijkse
kapitaalaflossing, wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld bij het begin van elke legislatuur en

dat voor deze legislatuur vanaf 2015, vier keer het bedrag gelijk aan dat van de jaarlijkse
kapitaalaflossing ter beschikking gesteld zal worden.
Financiële weerslag
Voor deze legislatuur betekent dit 45.201 euro.
De financieel beheerder verleent zijn visum.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het addendum bij de HidroRio-overeenkomst.
Burgemeester en secretaris worden gemachtigd om dit addendum te ondertekenen.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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