
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 18 mei 2021. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Michaël Heyvaert, Olivier Rul, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:   

Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos Vekemans, Rita Laureyssens 

Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Tom 

Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet 

Decock, Lander Van Steen  

algemeen directeur: Kristof Janssens   

Punt A.1:  Op voorstel van Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel: 

Aanpassing van artikel 11 en artikel 38 van het huishoudelijk reglement. 

De ocmw-raad; 

Overwegende dat krachtens artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de 

OCMW-raad burgers momenteel hun vragen pas kunnen stellen op het einde van de raad; 

Overwegende dat de zitting vaak duurt tot 24 u.; 

Overwegende dat vragen (zoals omschreven in artikel 11 en 38) van zowel raadsleden als burgers 

meermaals niet meer aan bod kwamen, omdat de zitting door de voorzitter werd afgebroken;  

Overwegende dat het aangewezen is de zittingen van de gemeente- en OCMW-raad uiterlijk om 24u te 

beëindigen;  

Overwegende dat om redenen van klantvriendelijkheid burgers die een vraag hebben niet nodeloos 

moeten wachten tot de gemeenteraad is afgelopen en niet in onzekerheid mogen verkeren of ze hun 

vraag nog wel zullen kunnen stellen;  

Overwegende dat daarom een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld, zodat de 

inwoners die een vraag wensen te stellen dit kunnen doen voorafgaand aan de formele afhandeling van 

de agenda van de raad;  

Overwegende dat voor wat betreft vragen van raadsleden, zowel het raadslid dat de vraag stelt als het 

lid van het college van burgemeester en schepenen dat de vraag beantwoordt er belang bij heeft zich 

mondeling te kunnen uitdrukken in plaats van schriftelijk te moeten communiceren; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 van het huishoudelijk reglement elke mondelinge vraag 

van een raadslid voorafgaand schriftelijk en minimum 4 dagen voor de zitting aan de algemeen 

directeur moet worden bezorgd en daardoor dus in feite een schriftelijke vraag wordt;  

Overwegende dat hiervan slechts in geval van hoogdringendheid kan worden afgeweken;  

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad voorgaande overweging ook bevestigde door zijn 

e-mailbericht waarin hij verklaarde ‘De vragen zijn na het sluiten van de zitting niet meer aan bod 

gekomen en dus niet afdoende beantwoord, aldus volgen zij de procedure van de schriftelijke vragen’.  

BESLUIT:  

Art 1. met 13 stemmen voor (oppositie) en 14 stemmen tegen (meerderheid): 

Artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 23 februari 2021, wordt NIET vervangen door:  

“De raadsleden hebben het recht aan het vast bureau vragen te stellen. In principe gaat het om vragen 

met betrekking tot aangelegenheden, die niet op de agenda van de ocmw-raad staan. Op schriftelijke 

vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  

Mondelinge vragen van raadsleden worden voor aanvang van de behandeling van de agenda van de 

ocmw-raad gesteld en beantwoord tijdens een vragenronde. Deze vragenronde start 30 minuten voor 

de start van de behandeling van de agenda van de ocmw-raad, doch nadat eerst burgers hun vragen 



hebben kunnen stellen.  

De fracties mogen beurtelings één vraag stellen, in volgorde van de grootte van de fractie en 

beginnend bij de grootste. Telkens wordt een nieuwe ronde gestart, totdat alle vragen gesteld zijn.  

Indien niet alle vragen van de gemeenteraadsleden gesteld en/of behandeld konden worden tijdens de 

vragenronde vooraleer de behandeling van de agenda van de gemeenteraad een aanvang neemt, zullen 

deze verder behandeld worden nadat de agenda werd afgewerkt.  

Te allen tijde start de behandeling van de agenda op het vooraf aangekondigde tijdstip. De 

vraagstelling en toelichting moeten kort zijn, evenals het daaropvolgend antwoord. Na het antwoord 

van de burgemeester of een bevoegde lid van het vast bureau heeft de vraagsteller nog een kort 

repliekrecht eventueel gevolgd door een antwoord van de burgemeester of lid van het vast bureau. De 

vraagsteller krijgt steeds het laatste woord, waarna de behandeling van de vraag als gesloten wordt 

beschouwd.  

De naam van de vraagsteller alsook de vraag zelf en het antwoord is raadpleegbaar via de publicatie 

van de audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.  

Vragen van raadsleden naar verduidelijking van feitelijke gegevens of technische toelichtingen, die 

tijdens de zitting niet afdoende zijn beantwoord, worden schriftelijk beantwoord volgens de procedure 

van de schriftelijke vragen. Deze antwoorden worden gepubliceerd op de website.” 

maar WEL vervangen door: 

Vragen die gemeenteraadsleden willen stellen en toelichten tijdens de zitting van de raad, moeten 

uiterlijk vier dagen voor de zitting van de gemeenteraad schriftelijk worden ingediend bij de algemeen 

directeur die deze overmaakt aan de voorzitter van de raad en het college van burgemeester en 

schepenen.  Indien de vraag een dringende aangelegenheid betreft, kan hiervan op gemotiveerd 

verzoek worden afgeweken, mits de dringende vraag ten laatste voor 12u van de dag van de zitting 

wordt overgemaakt aan de algemeen directeur.  “Deze vragen worden voor aanvang van de 

behandeling van de gemeenteraadsagenda overeenstemmend met de vooraf ingediende vraagstelling 

gesteld en beantwoord tijdens een vragenronde. Deze vragenronde start 30 minuten voor de start van 

de behandeling van de gemeenteraadsagenda, doch nadat eerst burgers hun vragen hebben kunnen 

stellen, zoals bedoeld in artikel 38 van dit reglement.  Per fractie mag beurtelings één raadslid één 

vraag stellen, in volgorde van de grootte van de fractie en beginnend bij de grootste fractie. Telkens 

wordt een nieuwe ronde gestart, totdat alle vragen gesteld zijn.  Indien niet alle vragen van de 

gemeenteraadsleden gesteld en/of behandeld konden worden tijdens de vragenronde vooraleer de 

behandeling van de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad een aanvang neemt, zullen deze 

verder behandeld worden nadat de agenda’s van de gemeenteraad en de OCMW-raad werden 

afgewerkt, evenwel met toepassing van artikel 2.2 vierde lid over de duurtijd van de zitting.  Te allen 

tijde start de behandeling van de agenda op het vooraf aangekondigde tijdstip. 

Art.2 met algemeenheid van stemmen 

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 15 september 2020, wordt vervangen door: 

“Dertig minuten voor de start van de behandeling van de agenda van de ocmw-raad kunnen burgers 

hun vragen stellen aan de ocmw-raad en/of aan het vast bureau tijdens een vragenronde. Deze vragen 

worden ter zitting mondeling gesteld, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden schriftelijke indiening 

aangewezen is, zoals bedoeld in artikel 18.2, laatste lid, van dit reglement.  

De antwoorden zullen steeds mondeling gegeven worden.  De vraagstellers worden daartoe 

uitgenodigd door de voorzitter, die het woord verleent. De vragen dienen kort en duidelijk te zijn. 

Indien de vraagsteller te lang uitweidt, dan kan de voorzitter na voorafgaande waarschuwing de 

resterende spreektijd bepalen.  

De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van algemeen lokaal belang.  

De vraagsteller mag maximum twee vragen stellen tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

Vragen van burgers mogen geen aanleiding geven tot een debat in de raad.  

Onderwerpen die volgens de geest van het decreet lokaal bestuur dienen behandeld te worden in 

geheime zitting of die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld. Klachten en 

meldingen worden behandeld conform de procedure vastgesteld in het klachtenreglement.” 

Punt A.2:  Kennisname van het ontslag van Constant Meeussen als lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 



Constant Meeussen wenst ontslag te nemen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij 

diende dit op 27 maart 2021 schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

Juridische grond 

- artikel 103 van het decreet over het lokaal bestuur 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van ontslag van Constant Meeussen als lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Punt A.3:  Kennisname van de ontvankelijke akte van voordracht met inbegrip van de akte van 

eedaflegging en onderzoek van de geloofsbrieven en verkozen verklaring van Kurt Janssens als lid 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

Constant Meeussen diende zijn ontslag in als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Aangezien er geen opvolger werd aangeduid in de oorspronkelijke voordrachtakte, moest er een 

nieuwe voordrachtakte worden opgemaakt en moet er worden overgegaan tot de verkiezing van een 

nieuw lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

Juridische grond 

- de artikelen 92, 95, 96,§1, 3° en 105§1 van het decreet over het lokaal bestuur 

- de voordrachtakte van 23 april 2021 

Argumentatie 

De voordrachtakte voor het bijzonder comité, op naam van Kurt Janssens, werd ingediend op 23 april 

2021 bij de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter stelt vast dat de akte: 

-  voldoet aan de decretale voorschriften 

-  tijdig werd ingediend  

en verklaart bijgevolg de akte ontvankelijk.  

De voorzitter stelt tevens vast dat de geloofsbrieven van Kurt Janssens alle noodzakelijke 

bewijsstukken bevatten.  

De voorzitter nam bijgevolg op 3 mei 2021 de eed af van Kurt Janssens als lid van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De ocmw-raad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht waarin Kurt Janssens wordt 

voorgedragen als kandidaat-lid voor het bijzonder comité van de sociale dienst en van de akte van 

eedaflegging van 3 mei 2021. 

Artikel 2: 

De ocmw-raad keurt de geloofsbrieven goed van Kurt Janssens en hij wordt verkozen verklaard als lid 

voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Punt A.4:  Intergemeentelijke vereniging CIPAL - goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 24 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De ocmw-raad; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 

op artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 

intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 

kortweg “Cipal”); 

Gelet op de statuten van Cipal; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2019 inzake de aanduiding van Karin Verbiest als 

vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 augustus 2019 inzake de aanduiding van Bert Claessens als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met de volgende 

agendapunten: 

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van Cipal over het boekjaar 2020 



2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 

hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 

6. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering; 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; 

Na beraadslaging en stemming; 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 3 onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel), 

de Vlaams Belang-fractie stemde niet mee: 

Artikel 1:  

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 

algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 

van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet 

geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou 

worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan 

elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

Artikel 3:  

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in 

kennis stellen daarvan aan Cipal. 

Punt A.5:  Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de 

algemene vergadering van 25 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

MOTIVERING 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 

dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 19 december 2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van 

IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 

augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van 

IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 

2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 

Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van 

IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit 

werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2019 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 



Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 23 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 

Op de algemene vergadering van 19 juni 2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

in het kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 25 januari 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen. 

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Statutenwijziging 

Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap 

Binnenlands Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het 

decreet lokaal bestuur voorschrijft. 

De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor 

ontwikkeld werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 

Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad 

bijzonder hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 

Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride 

wijze te vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 

Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook 

aan de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van 

rechtswege deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 

In een aparte nota van 17 maart 2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging 

van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 

25 juni 2021. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 

3. Verdere timing en werkwijze. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 

artikelsgewijs aangebracht. 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking 

gesteld van alle deelnemers via het infonet: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de 450ste raad van bestuur van 17.03.2021, 

2. het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen 

voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19 maart 2021 werden alle deelnemers hierover 

geïnformeerd. 

Jaarverslag en jaarrekening 

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de 

loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening 

vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 

De raad van bestuur van 5 mei 2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals 

aan de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur 

en de revisor. 

Bedrijfsrevisor 

Artikel 31 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt 

door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn 

onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.  

De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 

Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 5 

mei 2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, 

vertegenwoordigd door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als 

bedrijfsrevisor voor IGEAN dienstverlening voor een forfaitair bedrag van 4.798,30 euro per jaar en 

dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2021. 

Uitnodiging algemene vergadering - agenda 



De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25 juni 2021 om 19.00 

uur te organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van 

de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

De agenda werd als volgt vastgelegd: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19 maart 2021 werden de deelnemers geïnformeerd 

over de statutenwijziging. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6 mei 2021 werd de uitnodiging en de agenda voor 

de jaarvergadering van 25 juni 2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 451ste raad van bestuur van 28.04.2021 en van de 452ste raad 

van bestuur van 5.05.2021 

2. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020 

3. zelfstandige groepering – inwendig reglement. 

Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de raad van mei – juni 2021. 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 

vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 

van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

2. Juridisch kader 

• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• Statuten van IGEAN dienstverlening. 

3. Financiële gevolgen 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17 maart 2021. 

Goedkeuring van het inwendig reglement in het kader van de zelfstandige groepering op de raad van 

bestuur van 28 april 2021. 

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 

aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5 mei 2021.  

5. Bijkomende bespreking 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 3 onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel), de 

Vlaams Belang-fractie stemde niet mee:  

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die 

digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 

maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25 juni 

2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 

beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 

Artikel 2 



De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25 juni 2021 deel te nemen 

aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen 

overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

Punt A.6:  Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda 

van de algemene vergadering van 25 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

MOTIVERING 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de 

oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 

Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN 

milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN  

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 

augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van 

IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 

2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en 

Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van 

IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. 

Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27 maart 2019 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28 juni 2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 

veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd 

bij het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Statutenwijziging 

Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap 

Binnenlands Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het 

decreet lokaal bestuur voorschrijft. 

De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor 

ontwikkeld werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 

Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad 

bijzonder hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 

Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride 

wijze te vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 

Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook 

aan de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van 

rechtswege deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 

In een aparte nota van 17 maart 2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging 

van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering 

van 25 juni 2021. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 



3. Verdere timing en werkwijze. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 

artikelsgewijs aangebracht. 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & 

veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld 

van alle deelnemers via het infonet: 

1. een uittreksel uit de beslissing van de 153ste raad van bestuur van 17 maart 2021, 

2. het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen 

voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19 maart 2021 werden alle deelnemers hierover 

geïnformeerd. 

Jaarverslag en jaarrekening 

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in 

de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening 

vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 

De raad van bestuur van 5 mei 2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals 

aan de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur 

en de revisor. 

Bedrijfsrevisor 

Artikel 32 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd 

wordt door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn 

onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.  

De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 

Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 5 

mei 2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, 

vertegenwoordigd door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als 

bedrijfsrevisor voor IGEAN milieu & veiligheid voor een forfaitair bedrag van 5.864,58 euro per jaar 

en dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2021. 

Benoemen bestuurder met raadgevende stem - raad van bestuur 

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene 

vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het 

aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten 

aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. 

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die 

afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst 

waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en die 

in dalende volgorde de volgende zijn: 

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 

3. de jongste kandidaat. 

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden op basis 

van voormelde criteria per regio gerangschikt. In uitvoering van artikel 16§2 van de statuten van 

IGEAN milieu & veiligheid heeft de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte 

genomen van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en deze 

effectief aangeduid.  

Intussen heeft Lisa Buysse, gemeente Brasschaat – regio noord, ontslag genomen als lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem. In dat geval wordt de initiële rangschikking voor deze regio 

hernomen op basis waarvan Guy Van den Broek, gemeente Essen, de best gerangschikte kandidaat-

bestuurder met raadgevende stem is.  

De raad van bestuur heeft in zitting van 28 april 2021 beslist de aanduiding van Guy Van den Broek, 

gemeente Essen – regio noord, als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem voor te leggen 

aan de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25 juni 2021. 

Benoemen leden adviescomités  

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en 

een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 



Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en 

blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de 

betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende 

mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.  

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 

vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 

werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van 

dit comité. 

Gelet op de toetreding van de politiezone Hekla wordt de benoeming van de aangestelde 

vertegenwoordigers voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Uitnodiging algemene vergadering - agenda 

De raad van bestuur van 17 maart 2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25 juni 2021 om 19.00 

uur te organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van 

de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

De agenda werd als volgt vastgelegd: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19 maart 2021 werden de deelnemers 

geïnformeerd over de statutenwijziging. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6 mei 2021 werd de uitnodiging en de agenda 

voor de jaarvergadering van 25 juni 2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers: 

4. uittreksels uit de beslissingen van de 154ste raad van bestuur van 28 april 2021 en van de 155ste raad 

van bestuur van 5 mei 2021 

5. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020. 

Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de raad van mei – juni 2021. 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 

vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 

34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 

herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

2. Juridisch kader 

• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

3. Financiële gevolgen 

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17 maart 2021. 

Goedkeuring van het voorstel tot aanduiden van een bestuurder met raadgevende stem op de raad van 

bestuur van 28 april 2021. 

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 

aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5 mei 2021.  

5. Bijkomende bespreking 

BESLUIT met 22 stemmen voor (meerderheid en CD&V) en 3 onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel), de 

Vlaams Belang-fractie stemde niet mee:  

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid 

die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 

maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25 juni 



2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 

beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuren van de statutenwijziging 

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 

8. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25 juni 2021 deel te 

nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 

beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te 

werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 

bezorgd. 

 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om . 
 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


