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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, 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, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte 

Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt A.1:  Goedkeuring van de overeenkomst met vzw Emmaüs en vzw Woon - en zorgcentrum 

Zoersel tot inbedding van woonzorgcentrum de Buurt in de vzw Emmaüs alsook van de inbreng om 

niet van de algemeenheid van de vzw Woon - en zorgcentrum Zoersel 

Feiten en context 

De vzw Woon – en zorgcentrum Zoersel is het resultaat van een initiatief dat gezamenlijk genomen 

werd door de gemeente en het OCMW van Zoersel en vzw Emmaüs. De vzw Woon- en zorgcentrum 

Zoersel werd opgericht door de algemene vergadering van 3 september 2003. De voorafgaande 

goedkeuring van de statuten door de stichtende leden gebeurde door de algemene vergadering van de 

vzw Emmaüs in zitting van 26 mei 2003, door de gemeenteraad in vergadering van 26 juni 2003 en 

door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 15 juli 2003. De statuten van de vzw werden 

neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, en gepubliceerd in 

het BS op 10 januari 2005. Statutair heeft de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel volgende 

doelstelling volgens artikel 2: “de vereniging heeft tot doel een volwaardige en kwaliteitsvolle opvang, 

begeleiding en zorg te verlenen aan ouderen door onder meer instellingen en voorzieningen op te 

richten, te besturen en uit te baten. Deze opvang, begeleiding en zorg gebeuren met respect voor de 

politieke, filosofische en religieuze overtuiging van wie op de diensten van de vereniging een beroep 

doet. Onder instellingen en voorzieningen worden verstaan: rusthuizen, centra voor kortverblijf en 

dagverzorging, woningen met dienstverlening, serviceflats, dienstencentra en andere 

zorgvoorzieningen voor ouderen. De vereniging mag alle initiatieven nemen, alle activiteiten 

uitoefenen of laten uitoefenen, alle roerende en onroerende goederen verwerven en desgevallend 

vervreemden, alle samenwerkingsverbanden aangaan, kortom alle rechtshandelingen verrichten die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben en/of dit doel 

kunnen bevorderen.” De keuze om het woonzorgcentrum uit te baten onder private 

rechtspersoonlijkheid in samenwerking met vzw Emmaüs is destijds door de raden van gemeente en 

ocmw weloverwogen en gemotiveerd gemaakt vanuit de overweging dat de vzw-structuur de 

noodzakelijke bedrijfsmatige exploitatie mogelijk maakt, samen met de inbreng van de knowhow in 

het kwaliteitsvol beheer van een zorgvoorziening van een betrouwbare, deskundige en daartoe 

zorgvuldig geselecteerde partner met een aantoonbare lokale verankering. Woonzorgcentrum de Buurt 

is door de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel opgestart in 2013 en beschikt op 1 oktober 2020 over 

de erkenning van 72 ROB bedden, waarvan 53 met bijzondere erkenning, 10 plaatsen centrum voor 

kortverblijf, 7 plaatsen centrum voor dagverzorging met bijzondere erkenning. Het woonzorgcentrum 

heeft zich in die periode ontwikkeld tot een kwaliteitsvolle en alom gewaardeerde ouderenvoorziening 

met een grote betekenis en integratie in de onmiddellijke buurt maar bij uitbreiding ook in de 

(deel)gemeente Zoersel. Niettegenstaande die grote maatschappelijke meerwaarde en de deskundige 

uitbating, startte de voorziening als nieuwe instelling met een verlieslatende werking, te wijten aan de  

gebrekkige financiering van de ouderensector, zeker voor nieuwe startende initiatieven. Door de 

verwerving van bijkomende erkenningen en inspanningen op alle vlakken bleef het exploitatietekort 



beheersbaar en verklaarbaar maar cumuleerde het over de jaren met thans een negatief eigen vermogen 

in het vooruitzicht. Gemeente Zoersel en VZW Emmaüs hebben een renteloze lening toegekend aan 

de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel voor het dragen van de liquiditeitsbehoefte. Deze lening van 

1.200.000 EUR per partner is, op 300.000 EUR na, opgenomen. Uit de prognose blijkt dat deze in 

2021 volledig zal zijn opgenomen, nadien staat de gemeente, krachtens een gemeenteraadsbesluit uit 

2011, alleen in voor het financieren van het tekort.  

Tevens is het zo dat de uitbating van de voorziening steeds complexer wordt in het licht van 

uitbreidende en wijzigende regelgeving en normeringen die voortdurend een verdere 

professionalisering en gespecialiseerde omkadering vragen. Die uitdagingen op financieel en 

inhoudelijk vlak zijn alleen nog maar scherper aangevoeld in de context van de coronacrisis. Het 

bestuur van de vzw zoekt daarom al meerdere jaren naar een structurele oplossing op lange termijn.    

Argumentatie 

Vzw Emmaüs, ondernemingsnummer 0411 515 075, is een vereniging die een aantal uitbatingszetels 

in de zorg- en welzijnssector exploiteert, waaronder voorzieningen voor woonzorg. Zij is mede 

initiatiefnemer van vzw woon- en zorgcentrum Zoersel. 

Woonzorgcentrum de Buurt wordt als alleenstaande voorziening geconfronteerd met belangrijke 

uitdagingen op financieel vlak maar ook op het vlak van inhoudelijke werking. De 

liquiditeitsproblematiek, de balans en de Covid 19-problematiek heeft dit erg duidelijk gemaakt. De 

afgelopen maanden werden mogelijke denkpistes besproken. Teneinde de toekomst van de 

voorziening op langere termijn te verzekeren en de werking verder uit bouwen op een meer solide 

basis alsook verder te professionaliseren, is een inbedding in een groter geheel aangewezen. Gegeven 

het feit dat vzw Emmaüs als mede initiatiefnemer en stichtend lid het best geplaatst is deze inbedding 

te realiseren, luidt de conclusie van het bestuur van de vzw dat de snelste en eenvoudigste wijze om de 

lange termijn doelstelling te realiseren, een integratie is van woonzorgcentrum de Buurt in vzw 

Emmaüs. Voor bewoners en familieleden wordt met zo een integratie de continuïteit van een 

huiselijke, kwaliteitsvolle en warme zorgvoorziening gegarandeerd. Het opname- , zorg- en prijsbeleid 

van de vzw Emmaüs is gelijkaardig aan dit van woonzorgcentrum de Buurt met inbegrip van de 

voorrang voor inwoners uit Zoersel. Beheersmatige voordelen van integratie in groepsverband zullen 

ook de bewoners en de familieleden ten goede komen. De vzw Emmaüs neemt alle verplichtingen, 

voorwaarden en verbintenissen ten aanzien van de personeelsleden van woonzorgcentrum de Buurt 

over en breidt deze uit met de meer voordelige collectieve arbeidsvoorwaarden van de sector 

ouderenzorg die binnen vzw Emmaüs gelden. Ten aanzien van gemeente & ocmw Zoersel heeft de 

integratie als voordeel dat de vzw Emmaüs alle contractuele verplichtingen overneemt met inbegrip 

van het risico op het dragen van de tekorten.   

Juridische grond  

− het decreet Lokaal Bestuur, met bijzondere aandacht voor de artikelen 40 en 77, alsook artikel 508 

− het wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 

− de besluiten van de gemeenteraad van 26 juni 2003 en van de raad voor maatschappelijk welzijn 

van 15 juli 2003 houdende de oprichting van de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel en het 

gemeenteraadsbesluit van 20 september 2011 inzake de samenwerkingsovereenkomst met vzw 

Emmaüs waarbij de gemeente de tekorten van de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel boven de 

renteloze lening van 1.200.000 EUR financiert 

− de statuten van de vzw Woon- en zorgcentrum zoals aangenomen door de Algemene Vergadering 

van 3 september 2003, gepubliceerd in het BS op 10 januari 2005    

− Het voorstel van overeenkomst tot integratie van woonzorgcentrum de Buurt in de vzw Emmaüs 

van het bestuur van de vzw Woon – en zorgcentrum Zoersel  

Financiële en budgettaire weerslag 

Ten aanzien van gemeente & ocmw Zoersel heeft de integratie als voordeel dat de vzw Emmaüs alle 

contractuele verplichtingen overneemt met inbegrip van het risico op het dragen van de tekorten.  

Deze worden de komende tien jaren geraamd op gemiddeld 450.000 EUR per jaar, wat voor de 

gemeente Zoersel op die periode een inbreng zou betekenen van 4.500.000 EUR. Als nieuwe 

voorziening zijn er momenteel weinig of geen vervangingsinvesteringen nodig. De komende jaren zal 

deze behoefte echter enkel toenemen naarmate investeringsgoederen aan vervanging toe zijn door 

slijtage of technologische ontwikkelingen. Om deze investeringen te kunnen financieren is een meer 

solide basis nodig.  Omwille van het gecumuleerd verlies en het gebrek aan eigen vermogen komen er 

elk jaar meer reserves en voorbehoud vanwege de commissaris-revisor aangaande de solvabiliteit. 

Aangezien deze krachtens het wetboek vennootschappen en verenigingen aantoonbaar is ten aanzien 

van derden en hiermee ook de bestuurdersaansprakelijkheid wordt gevat, ligt hier een risico van de 



huidige vzw welk wordt weggenomen door de integratie in een groter geheel. In de uitvoering van de 

overeenkomst tot inbedding van de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel is voorzien dat de gemeente 

Zoersel nog een periode van vier jaren een afnemende laatste financiële steun verleent voor een bedrag 

van 150.000 EUR in 2021, 125.000 EUR in 2022, 100.000 EUR in 2023 en 75.000 EUR in 2024. 

VZW Emmaüs koopt onderhands het terrein aan waarop het woonzorgcentrum is gebouwd van de 

gemeente Zoersel.  Met het oog op het algemeen belang, zijnde de continuïteit van de 

zorgvoorziening, wordt de prijs onderling overeengekomen op 70 EUR per m² met een conventioneel 

voorkooprecht ten gunste van de gemeente en ten gunste van Emmaüs voor wat betreft een resterend 

onbebouwde voorliggende perceel aan de Smissestraat. De algemeenheid van de exploitatie en de 

opstal wordt door de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel in het ontwerp van overeenkomst ingebracht 

om niet zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

BESLUIT met 25 stemmen voor (meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) (de leden van Vlaams 

Belang weigerden te stemmen): 

Artikel  1 :   

De overeenkomst tot inbedding van de vzw Woon– en Zorgcentrum Zoersel, zoals in bijlage gehecht 

aan dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 :   

De vertegenwoordigers van gemeente en ocmw Zoersel in de algemene vergadering van vzw Woon –  

en zorgcentrum Zoersel krijgen het mandaat de beslissingen in uitvoering van de overeenkomst  

genoemd in artikel 1 van dit besluit goed te keuren.  

Artikel 3:  

Het vast bureau wordt gelast en gemachtigd om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 van dit besluit 

uit te voeren met inbegrip van de daden van beschikking voor wat betreft het patrimonium. 

Artikel 4:  

De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur worden gemachtigd alle 

overeenkomsten die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 1 van dit 

besluit te ondertekenen.    

Punt A.2:  Intergemeentelijke vereniging Cipal - goedkeuring van de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van 10 december 2020 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 de raadsbesluiten van 19 februari 2019 en 27 augustus 2019 die respectievelijk Karin 

Verbiest als vertegenwoordiger en Bert Claessens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aanstelden 

voor de Algemene Vergaderingen van Cipal en dit voor de duur van de legislatuur; 

Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de volgende 

agendapunten: 

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 

2. 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 leden van Vlaams Belang weigerden te stemmen): 

Artikel 1:  

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

Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De vertegenwoordiger, respectievelijk de plaatsvervangend vertegenwoordiger, van het OCMW wordt 

gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 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, respectievelijk de plaatsvervangend vertegenwooridger, 

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.3:  Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van 16 december 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 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 jaarvergadering 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 de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 19 juni 2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering.  

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Buitengewone algemene vergadering 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 

begroting voorgelegd. 

Besluitvorming 

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 

digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende agenda: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

2. goedkeuren van de begroting 2021. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.  

Met de brief van IGEAN dienstverlening van 26 oktober 2019 werd de uitnodiging en de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 aan alle deelnemers bezorgd. 



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

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21 oktober 2020 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

4. de begroting 2021. 

De ocmw-raad duidde respectievelijk op 19 november 2019 en 27 augustus 2019 Marcel De Vos als  

vertegenwoordiger en Bert Claessens als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het ocmw aan voor 

de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening en dit voor de huidige legislatuur.  

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 buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Bijkomende bespreking 

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

leden van Vlaams Belang weigerden te stemmen): 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16 december 2020 om 19 

u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

2. goedkeuren van de begroting 2021. 

Artikel 2 

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

gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16 

december 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.4:  Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda 

van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 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 jaarvergadering 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. 

Buitengewone algemene vergadering 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 

begroting voorgelegd. 

Besluitvorming 

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 

digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende agenda: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

2. goedkeuren van de begroting 2021 

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.  

Met de schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26 oktober 2019 werd de uitnodiging en de 

agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 aan alle deelnemers 

bezorgd. 

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

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21 oktober 2020 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

4. de begroting 2021 

5. de nota over het innovatiefonds. 

De ocmw-raad duidde respectievelijk op 19 november 2019 en 19 februari 2019 Emery Frijters als  

vertegenwoordiger en Marc De Cordt als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het ocmw aan voor 

de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid en dit voor de huidige legislatuur.  

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 buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

4. Bijkomende bespreking 

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

leden van Vlaams Belang weigerden te stemmen): 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16 december 2020 om 

19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 

2. goedkeuren van de begroting 2021 

3. innovatiefonds - bepalen bijdrage. 

Artikel 2 

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

gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16 

december 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. 

 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 21.26 uur. 

 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


