
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 19 mei 2020. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

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

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:  Katrien Schryvers, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos Vekemans, Rita 

Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Alex Verbergt, Tom 

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

Decock 

algemeen directeur: Kristof Janssens  

verontschuldigd : raadsleden Luc Kennis, Jan De Prins en Jan Van Melkebeek  

De voorzitter opent de zitting op woensdag 20 mei 2020 om 1.15 uur. 

Punt A.1:  Beslissing tot verkoop van de grondaandelen voor de zorgwoningen in de Smissestraat 

aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. (akkoord SHM gevraagd vóór 6/5) 

Schepen Cindy Van Paesschen leidt dit punt in. Op 19 april 2018 werd door de raad voor 

maatschappelijk welzijn aan Groep Van Roey NV de opdracht gegeven om te starten met de bouw van 

tien sociale woningen en een ontmoetingsruimte aan de Smissestraat. Met de goedkeuring van de 

bijhorende samenwerkingsovereenkomst keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de verkoop van 

de sociale woningen, in het bijzonder haar hieraan verbonden grondaandelen, aan de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. via de procedure ‘aankoop nieuwe woning’ 

principieel goed en dit na de realisatie ervan. De sociale woningen werden op 11 maart 2020 

voorlopig opgeleverd. Aan de raad wordt dan ook gevraagd de voorziene overdacht definitief goed te 

keuren op basis van bijgaande ontwerpakte.   

Raadslid Schryvers stelt dat dit project de CD&V-fractie nauw aan het hart ligt want dat zij dit zelf 

hebben opgestart. Zij zijn dan ook blij dat de grondoverdracht nu kan gebeuren en dat hiervoor 

overgestapt werd naar een notaris want anders had dit veel langer geduurd. Zij gaan dit punt dan ook 

met veel overtuiging goedkeuren. Zij had nog wel graag geweten hoever het staat met de toewijzing 

van de sociale woningen. 

Schepen Van Paesschen antwoordt dat de toewijzingen er bijna kunnen komen want eens dit punt 

goedgekeurd, kan er overgegaan worden naar de goedkeuring van een toewijzingsreglement. 

Waarop raadslid Schryvers repliceert dat dit reglement toch al lang werd goedgekeurd. 

Schepen Van Paesschen antwoordt dat de woningen niet konden toegewezen worden vooraleer 

voorliggend agendapunt werd goedgekeurd. Vanaf nu kunnen we dus starten met toewijzingen te doen. 

Raadslid Schryvers stelt dat zij hoopt dat het bestuur rekening houdt met de bekommernis dat de 

woningen worden toegewezen aan verschillende categorieën met een zorgnood. Waarop schepen Van 

Paesschen antwoordt dat zij deze bekommernis gaat meenemen. 

Raadslid Schryvers repliceert daarop dat nog maar de vraag is of het goedgekeurde toewijzings-

reglement de schepen zal toestaan om daar op die manier op toe te zien.  

Schepen Van Paesschen stelt daarop raadslid Schryvers gerust mag zijn dat dit wel zal lukken met de 

commissie. 

De voorzitter legt vervolgens dit punt ter stemming voor. 

MOTIVERING:  

Feiten en context 

- de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2018 houdende de gunning 

van het ontwerp en de bouw van tien levensloopbestendige woningen en een ontmoetingsruimte 

aan de Smissestraat aan het samenwerkingsverband Van Roey en tot goedkeuring van de 



samenwerkingsovereenkomst met, en het bijhorende recht van opstal ten voordele van, Groep 

Van Roey NV voor de realisatie van deze publiek-private samenwerking 

- het principieel akkoord van het directiecomité van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De 

Voorkempen H.E. van 9 april 2018 houdende de engagementsverklaring tot het aankopen, via de 

procedure ‘aankoop nieuwe woning’, van de sociale huurwoningen aan de Smissestraat 

- het feit dat de woningen inmiddels volledig werden afgewerkt en in gebruik kunnen genomen 

worden 

- het definitief akkoord van de raad van bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De 

Voorkempen H.E. van 7 mei 2020 tot aankoop van de sociale huurwoningen aan de Smissestraat 

Juridische grond 

- artikel 41, lid 2, 11° van het decreet over het lokaal bestuur 

- het opmetingsplan van 24 januari 2020, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Stef Neefs   

- het schattingsverslag van 16 december 2019, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Stef 

Neefs 

- het bodemattest van 6 april 2020, afgeleverd door OVAM  

Argumentatie 

Met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst keurde de raad voor maatschappelijk welzijn 

de verkoop van de sociale woningen, in het bijzonder haar hieraan verbonden grondaandelen, aan de 

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. via de procedure ‘aankoop nieuwe woning’ 

principieel goed en dit na de realisatie ervan. De sociale woningen werden op 11 maart 2020 voorlopig 

opgeleverd. Met voorliggende ontwerpakte kunnen deze woningen, rekening houdend met het besluit 

van de Vlaamse regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het 

kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten (FS3) en het besluit van de 

Vlaamse regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van 

onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale 

huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, worden overgedragen aan de 

Sociale Huisvestingsmaatschappij.  

Financiële gevolgen 

De verkoop van de aan de tien sociale huurwoningen verbonden grondaandelen zal geschieden voor en 

mits de prijs van 625.000,00 euro. De kost verbonden aan de leveringsplicht van het OCMW als 

(mede)verkoper bedraagt 157,91 euro, incl. btw. Hiernaast zal het OCMW, omwille van de overstap 

op haar vraag van de afdeling vastgoedtransacties (kosteloos voor de Sociale Huisvestings-

maatschappij) naar notaris Nouwkens, de helft van de kosten, rechten en honoraria verbonden aan de 

eigendomsoverdracht, m.n. 2.897,73 euro, incl. btw, ten hare laste nemen. De (netto)ontvangst van 

deze verkoop werd destijds geraamd op 611.910,00 euro (FS3-tabel) en is voorzien in het huidige 

investeringsbudget 2020 (raming R001220).   

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist definitief tot de onderhandse verkoop van de 

grondaandelen verbonden aan de sociale woningen, gelegen Smissestraat 17, volgens huidig kadaster, 

sectie C, nummer 411 A, met een gemeten oppervlakte van vijfhonderdzevenenvijftig vierkante meter 

(557 m²), aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. tegen de prijs van 

625.000,00 euro en keurt de ontwerpakte (ad hoc) goed.  

Artikel 2: 

De kosten, rechten en honoraria, verbonden aan deze eigendomsoverdracht, vallen ten laste  

van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. Het OCMW komt voor de helft tussen 

in deze kosten.   

Artikel 3: 

Notaris Wouter Nouwkens wordt gelast met het verlijden van de akte. 

Artikel 4: 

Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 

uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 

overschrijving van een uitgifte van deze akte.  

Artikel 5: 

De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de akte en al de stukken in verband 

hiermee namens en voor rekening van het OCMW van Zoersel te ondertekenen. 

Punt A.2:  Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de 

jaarvergadering van 19 juni 2020 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 3.10.2016 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. 

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Statutenwijziging 

Om IGEAN dienstverlening in de mogelijkheid te stellen te functioneren als een zelfstandige 

groepering, is een aanpassing van de statuten wenselijk.  Met deze aanpassing wordt het principe van 

de zelfstandige groepering statutair verankerd. 

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de maatschappelijke doelstelling te 

actualiseren door eveneens te verwijzen naar het begrip ‘omgeving’. 

In een aparte nota die IGEAN op 18 maart 2020 aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt 

toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter 

goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 19 juni 2020. Deze nota bestaat uit 

volgende onderdelen: 

1. Inleiding en juridisch kader 

2. Besluitvorming IGEAN – informatie en goedkeuring van het ontwerp 

3. Verdere timing en werkwijze. 

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

artikelsgewijs aangebracht. 

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 29 april 2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 

evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van 

bestuur en de revisor. 

Besluitvorming algemene vergadering 

De raad van bestuur van 11 maart 2020 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 440ste raad van bestuur van 11 maart 2020, 

2. de 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 18 maart 2020 werden alle deelnemers hierover 

geïnformeerd. 

De raad van bestuur van 11 maart 2020 en van 29 april 2020 heeft beslist om de jaarvergadering te 

organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 in 2970 Schilde of op een digitale wijze 

als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit 

vereisen op 19 juni 2020 om 18.30 u met volgende agenda: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 

5. Presentiegelden – aanpassen 

6. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 30 april 2020 werd de uitnodiging en de dagorde 

voor de jaarvergadering van 19 juni 2020 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 441ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel 

tot aanpassing van de presentiegelden 

2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 

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 de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 11 maart 2020. 

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur 

van 29 april 2020. 

5. Bijkomende bespreking 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 8 onthoudingen (CD&V en h-EERLIJK Zoersel) 

Vlaams Belang-fractie stemde niet mee):  

Artikel 1 

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

zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 in 2970 Schilde of op een 

digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus 

COVID-19 dit vereisen op 19 juni 2020 om 18.30 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 2019 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 

5. Presentiegelden – aanpassen 

6. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

Artikel 2 

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

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19 juni 2020 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.3:  Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda 

van de jaarvergadering van 19 juni 2020 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. 

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 29 april 2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 

evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van 

bestuur en de revisor. 

Benoemen leden raad van bestuur 

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast 

een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur 

bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 werden de leden van de raad van 

bestuur benoemd. 

Artikel 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder 

de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat 

ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een 

definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering.   

De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.  

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 OCMW’s, 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. 

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 

Besluitvorming algemene vergadering 

De raad van bestuur van 11 maart 2020 en van 29 april 2020 heeft beslist om de jaarvergadering te 

organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 in 2970 Schilde of op een digitale wijze 

als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit 

vereisen op 19 juni 2020 om 18.30 u met volgende agenda: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 

5. Presentiegelden – aanpassen 

6. Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités. 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 30 april 2020 werd de uitnodiging en de agenda 

voor de jaarvergadering van 19 juni 2020 aan alle deelnemers bezorgd. 

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

deelnemers: 

3. uittreksels uit de beslissingen van de 144ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel 

tot aanpassing van de presentiegelden 

4. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 

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 

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 22.12.2017 

• 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 van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur 

van 29.04.2020. 

5. Bijkomende bespreking 

BESLUIT met 14 stemmen voor ( meerderheid) en 8 onthoudingen (CD&V en 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 zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 in 2970 Schilde of op een 

digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus 

COVID-19 dit vereisen op 19 juni 2020 om 18.30 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 2019 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 

5. Presentiegelden – aanpassen 

6. Benoemen leden raad van bestuur en 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 19 juni 2020 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. 

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

vergadering van 25 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet 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 de vertegenwoordiger van het 

OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 augustus 2019 inzake de aanduiding van de plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de volgende 

agendapunten: 

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

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

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten 

op 31 december 2019 

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

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten 

op 31 december 2019 

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

van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 

6. Vervanging bestuurder 

7. Wijziging maatschappelijke zetel 

8. 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 14 stemmen voor (meerderheid) en 8 onthoudingen (CD&V en 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 25 juni 2020 goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van 

Cipal van 25 juni 2020 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:  Intrekking van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019 

tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 

Aangezien dit punt tijdens de gemeenteraad verdaagd werd naar een volgende zitting, wordt dit punt 

ook in de ocmw-raad uitgesteld. 

Punt BP1:  Op verzoek van de CD&V-fractie: Beslissing tot het livestreamen van digitale ocmw-

raden. 

De voorzitter vraagt of de ocmw-raad dit punt ook nog moet goedkeuren. 

Raadslid Katrien Schryvers repliceert dat het vanzelfsprekend is dat de ocmw-raad zich hierover nog 

moet uitspreken want dat dit punt anders door de ocmw-raad niet werd goedgekeurd. 



De voorzitter legt dit punt vervolgens ter stemming voor. 

De ocmw-raad; 

Overwegende dat de ocmw-raden krachtens het Decreet op het Lokaal Bestuur en het huishoudelijk 

reglement in principe openbaar verlopen, behoudens de dossiers die in besloten zitting worden 

behandeld; 

Overwegende dat het ingevolge de coronamaatregelen sedert maart ll niet meer mogelijk is om de 

ocmw-raad fysiek te laten doorgaan, en de raden sedert april vervangen zijn door digitale ocmw-raden; 

Gelet op het feit dat het daardoor niet meer mogelijk is voor geïnteresseerde inwoners om de ocmw-

raden te volgen; 

Dat een latere vrijgave van de geluidsopname niet dezelfde mogelijkheden geeft aan de burger; 

Gelet op het belang van openbaarheid van bestuur; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

De ocmw-raad die doorgaat op een digitale manier zal gevolgd kunnen worden via livestreaming.  

In artikel 6.1 van het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad wordt een alinea toegevoegd als 

volgt: ‘Wanneer een ocmw-raad omwille van noodwendigheden doorgaat op een digitale manier, kan 

die gevolgd worden via livestreaming.’ 

Artikel 2: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.  

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op woensdag 20 mei 2020 om 1.25 uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


