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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 9 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 april 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Rapport Audit Vlaanderen - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het rapport van Audit Vlaanderen. 

3. Regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De RVMW-raad neemt kennis van het voorstel tot regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur. 
  

sociaal huis 

4. Aankoop deel perceel - Gasthuisstraat 3 - Tijdelijke aankoop-verkoopbelofte 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de tijdelijke verkoop-aankoopbelofte van een 
deel van het perceel Gasthuisstraat 3, kadastraal gekend onder sectie D, nummer 660/R P0001,  voor de 
prijs van 247.500,00 euro. 
Artikel 2 
De tijdelijk verkoop-aankoopbelofte zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie 
Marnef, algemeen directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 

intergemeentelijke samenwerking 

5. Igean dienstverlening - Algemene vergadering 19 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal 
gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als 
de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 
19.06.2020 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 19.06.2020 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. 
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Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
  

6. Igean milieu en veiligheid - Algemene vergadering 19 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze 
als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen 
op 19.06.2020 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 19.06.2020 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. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


