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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 februari 2019 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017. 
Het huishoudelijk reglement van de RVMW d.d. 17 januari 2019. 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 14 februari 2019 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Motivatie 
Op basis van artikel 15 van het huishoudelijk reglement wordt er bij spoedeisendheid een agendapunt 
toegevoegd aan de agenda. Er wordt hoofdelijk gestemd over het toevoegen van het agendapunt over de 
aanstelling van een afgevaardigde voor Kina voor algemene vergadering. Elk raadslid gaat akkoord met de 
toevoeging van het agendapunt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien 
Scheirs), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De 
Beuckelaer), 1 onthouding (Nathalie Mannaerts) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 februari 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel - toevoeging opdrachthouderschap 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en 23.11.2012. 
Het OCMW raadsbesluit van 16.12.2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het OCMW personeel; 
Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van het personeel; 

Advies 
De onderstaande wijziging aan rechtspositieregeling werden voorgelegd aan de vakbonden waarvan 
protocol van akkoord ontvangen (zie bijlage) 

Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn donderdag 14 maart 2019 
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Motivatie 
De instelling van het opdrachthouderschap stelt het OCMW bestuur in staat om personeelsleden in dienst 
gepast te kunnen belonen wanneer ze binnen hun functie belast worden met een project of een tijdelijke 
opdracht die hun werklast en verantwoordelijkheden verzwaart en die extra eisen stelt. 
Voor het vast aangestelde statutaire personeelslid is een aangepaste beloning geen 'arbeidsrechtelijk' 
gevolg van een ingreep in de functie-inhoud. 
De mogelijkheid daartoe moet vastgesteld worden in de rechtspositieregeling. 
De raad kan bepalen of de opdrachthouder bij wijze van beloning een toelage ontvangt. 
De extra beloning is tijdelijk. Het moet duidelijk zijn dat ze slechts geldt voor de duur van de opdracht. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf 1 maart 2019: 
  
Titel III. De waarneming van een hogere functie/het opdrachthouderschap  
Hoofdstuk I. De waarneming van een hogere functie 
--- 
Hoofdstuk II. Het opdrachthouderschap 
Art. 148 bis  Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst met 
een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en functievereisten 
aanzienlijk verzwaart. De toekenning van opdrachthouderschap kan voor een maximale duur van 12 
maanden en is éénmaal verlengbaar met 12 maanden. 
De opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C en op 
personeelsleden die de proeftijd beëindigd hebben. 
Art. 148 ter De algemeen directeur brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van de functie in 
aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling. 
De mededeling bevat een inhoudelijk omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties en 
vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht. 
De algemeen directeur toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor geldende 
competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de toewijzing van de 
opdracht. 
Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, worden verstaan 
personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, personeelsleden die ervaring hebben 
met projectmatig werken en die daartoe de nodige competenties hebben ontwikkeld. 
Art. 148 quater De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage als vastgesteld in artikel 
225 bis. 
  
Hoofdstuk IV. De andere toelagen 
  
Afdeling I. De toelage voor het waarnemen van een hogere functie. 
--- 
Afdeling II. De gevarentoelage 
--- 
Afdeling III. De toelage voor opdrachthouderschap 
Art. 213 bis De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan de toelage die het personeelslid zou 
ontvangen als het een functie van de naast hogere graad, zoals vastgesteld in artikel 148 quater zou 
waarnemen. De toelage wordt maandelijks samen met het salaris uitbetaald. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 

intergemeentelijke samenwerking 

3. Cipal - Raad van Bestuur 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 77 inzake de 
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat bepaalt dat er, 
in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar 
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volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot 
een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
De statuten van Cipal; 

Historiek 
Het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 

Motivatie 
De gemeenteraad duidt op 14 maart 2019 een vertegenwoordiger van het OCMW en gemeente op de 
algemene vergaderingen van Cipal aan. 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 
2019 met de volgende agendapunten: 
  

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Cipal verspreidde een toelichtende nota betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van 22 maart 2019; 
Art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de voorwaarden m.b.t. de 
toepassing van de in house-exceptie; 
Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en derhalve 
opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden 
gevoerd; 
De in house-exceptie houdt o.m. in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’, hetgeen 
concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle 
deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
De volgende gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders wordt voorgesteld: 
Dries Wim, burgemeester Genk 
Eens Karolien, schepen Tessenderlo 
Fourie Lore, schepen Landen 
Geypen Greet, schepen Mechelen 
Iacopucci Pietro, schepen Waregem 
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
Matheï Steven, burgemeester Peer 
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 
Paredaens Koen, schepen Zoersel 
Stijnen Francis, schepen Turnhout 
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 
Deze gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en overlegronde door de 
uittredende voorzitter van Cipal; 
Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd o.m. rekening gehouden met de decretale en 
statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, 
continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur; 
  
 Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 
  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Gezamenlijke voordrachtslijst - Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Koen Paredaens (gemeente Zoersel) vertegenwoordiger gemeente Brecht: Koen Paredaens - 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1 
De  raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed. 
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Artikel 2 
De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan:  
Koen Paredaens 
 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van 
Cipal van 22 maart 2019 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 4 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 
  

4. Cipal - Aanstelling afgevaardigde - Algemene Vergaderingen 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat bepaalt dat er, 
in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar 
volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot 
een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 

Historiek 
Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal  (hierna kortweg “Cipal”); 
De statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene 
vergadering; 
  

Motivatie 
Het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire 
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
De statuten van Cipal en meer in het bijzonder artikel 15bis dat bepaalt aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen 
afgevaardigde die lid is met raadgevende stem; 
De kandidaat-afgevaardigde gemeenteraadslid voor raad van bestuur moet zijn en verkozen moet zijn op 
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; 
De oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 
bevat de volgende agendapunten: 
  

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Cipal verspreidde een toelichtende nota betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van 22 maart 2019; 
Gelieve de kandidaturen door te geven op secretariaat@brecht.be ten laatste op 12 maart 2019. 
  
 Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming - afgevaardigde algemene vergadering 
Charlotte Beyers (plaatsvervanger Kris Kenis) : 21 stemmen voor 
Patrick Van Assche: 4 stemmen voor 
4 stemmen neen 
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Besluit 
  
Artikel 1 
Als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de duur van de 
legislatuur 2019-2024, aangeduid: 
Mevrouw Charlotte Beyers (schepen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht, Charlotte.beyers@brecht.be, gsm 0468 
41 10 00)met als plaatsvervanger Kris Kenis (gemeenteraadslid, Gemeentepark 1,2960 Brecht, 
kris.kenis@brecht.be, 0479 75 94 18). 
                      
Artikel 2 
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen 
daarvan aan Cipal. 

5. Igean Dienstverlening - Raad van bestuur 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur 
Statuten van IGEAN dienstverlening 

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 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 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 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. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders voordragen of 
aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het 
lokaal bestuur deel uitmaakt. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
Raad van bestuur – “gewone” leden 
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening 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. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening. 
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen na elke 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit, waarbij 
formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders 
te komen aan de hand van volgende bindende criteria: 
1.   Indeling in regio’s – 6 leden 
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
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Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid. 
 2.   Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt: 
Categorie 1 - klein:                  tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot:       > 13.000  tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot:                 > 20.000 inwoners 
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden aangeduid. 
3.   Indeling volgens geslacht 
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht. 
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende beslissing 
genomen: 
Besluit de vergadering 
Art. 1:        De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht vervat 
zit.  Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden. 
Art. 2:        De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen: 
1.   De heer Koen Kennis 
2.   De heer Jan Jambon 
3.   De heer Luc Vuylsteke de Laps. 
Art. 3:        De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde januari 
2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4:        De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht te 
verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te bezorgen. 
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht aan IGEAN 
bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid. 
Het OCMW doet zelf geen voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. 
Om echter te voldoen aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de 
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN dienstverlening 
samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten, moeten 
alle deelnemers, dus ook het OCMW, één van de kandidaat-bestuurders uit de lijst van 15 aanduiden om het 
OCMW te vertegenwoordigen. Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle 
deelnemende aanbestedende diensten vertegenwoordigen. 
Daarom wordt aan alle deelnemers het volgende gevraagd: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN dienstverlening en deze goed te keuren, 

2. één kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal bestuur voorgedragen werd. 
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige legislatuur. 
Financiële gevolgen 
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders heeft op zich geen financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Voordrachtslijst goedgekeurd met eenparigheid van stemmen 
Vertegenwoordiger Dieter Wouters (gemeente Wuustwezel) uit deze voordrachtslijst voor gemeente 
Brecht : Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van 
Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris 
Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De 
Beuckelaer), 1 stem tegen (Luc Torfs) 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur 
van IGEAN dienstverlening. 
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 De raad: 

1. keurt deze lijst goed en 
2. duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN 

dienstverlening aan om het OCMW te vertegenwoordigen: Dieter Wouters 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
  

6. Igean Dienstverlening - Aanstelling afgevaardigden - Algemene Vergadering 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 
Statuten van IGEAN dienstverlening 
Samenwerkingsovereenkomst energiehuis; 

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 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 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 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. 
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In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 
  
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe vertegenwoordigers aanduiden 
voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Motivatie 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening en moet dus voor IGEAN dienstverlening nieuwe 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
-     algemene vergadering 
-     beleidsgroep energie. 
  
Algemene vergadering 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33§1 van de statuten van IGEAN dienstverlening 
bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor 
de OCMW’s worden ze rechtstreeks aangewezen door de organen die, krachtens de wettelijke, 
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Ieder OCMW duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.   
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de volledige 
legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
  
Beleidsgroep energie 
IGEAN dienstverlening is erkend als energiehuis voor het verstrekken van energieleningen. 
Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd tussen IGEAN dienstverlening en 
het OCMW voorziet de oprichting van een beleidsgroep die instaat voor het verder operationaliseren van de 
goede werking van het energiehuis. 
Elk OCMW duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan voor deze beleidsgroep. 
De vertegenwoordiger die aangesteld wordt is minstens raadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
  
  
  
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële gevolgen voor het 
lokaal bestuur. 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Kandidaturen kunnen doorgegeven worden aan secretariaat@brecht.be tot en met 12 maart 2019. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming Algemene vergadering: 
Ludwig Anthonissen - 3 stemmen voor 
Ilse De Beuckelaer: 4 stemmen voor 
Tatiana Vandekeere (plaatsvervanger Kelly Van Looy): 21 stemmen voor 
ongeldig: 1 stem 
Bij geheime stemming - Vertegenwoordiger beleidsgroep: Kris Janssens (plaatsvervanger Eline 
Peeters) - 26 stemmen voor en 3 stemmen neen 

Besluit 
Artikel 1 
De OCMW-raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN dienstverlening: 
Algemene vergadering 
Vertegenwoordiger Tatiana Vandekeere  (Gemeenteraadslid) 
Plaatsvervanger Kelly Van Looy (gemeenteraadslid) 
Beleidsgroep energie 
Vertegenwoordiger Kris Janssens (schepen) 
Plaatsvervanger Eline Peeters (schepen). 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
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7. Igean Dienstverlenig - BAV - 20 maart 2019 - Agenda 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 

Historiek 
Algemeen 
Met het K.B. van 3.01.1969 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 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 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. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
 Raad van bestuur 
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening 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. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening. 
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN 
dienstverlening. 
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20.03.2019. 
 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. 
Artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met 
raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde: 
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 per regio 
gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 
neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
 De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige 
legislatuur.   
 Besluitvorming 
De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren 
in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 
19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
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Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 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 het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
Financiële gevolgen 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
  
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 
  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te 
Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 
 

 
   
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 20.03.2019 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. 
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8. Igean Milieu en Veiligheid - Raad van bestuur 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 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 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 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. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders voordragen of 
aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het 
lokaal bestuur deel uitmaakt. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
Raad van bestuur – “gewone” leden 
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. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden voorgedragen na elke 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en formatieopdracht uit, waarbij 
formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders 
te komen aan de hand van volgende bindende criteria: 

1. 1.   Indeling in regio’s – 6 leden 
De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en wel als volgt: 
Regio noord:    Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Stabroek, Wuustwezel 
Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel 
Regio zuid:      Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst, Schelle, 
Zwijndrecht 
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid. 
 2.   Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal en wel als volgt: 
Categorie 1 - klein:                  tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot:       > 13.000  tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot:                 > 20.000 inwoners 
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden aangeduid. 

1. 3.   Indeling volgens geslacht 
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht. 
  
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende beslissing 
genomen: 
Besluit de vergadering 
Art. 1:        De vergadering onderschrijft de leidraad waarin de consultatie- en formatieopdracht vervat 
zit.  Een exemplaar van deze leidraad zal aan het verslag gehecht worden. 
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Art. 2:        De vergadering keurt het voorstel goed om volgende formateurs aan te stellen: 
1.   De heer Koen Kennis 
2.   De heer Jan Jambon 
3.   De heer Luc Vuylsteke de Laps. 
Art. 3:        De formateurs zullen het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht tegen einde januari 
2019 aan IGEAN bezorgen. 
Art. 4:        De vergadering geeft IGEAN de opdracht het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht te 
verwerken in een ontwerpbeslissing en deze tijdig aan alle deelnemers te bezorgen. 
  
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht aan IGEAN 
bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid. 
Het OCMW doet zelf geen voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. 
Om echter te voldoen aan de in house exceptie zoals bedoeld in artikel 30 van de wet op de 
overheidsopdrachten op basis waarvan de besluitvormingsorganen van de IGEAN milieu & veiligheid 
samengesteld moeten zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten, moeten 
alle deelnemers, dus ook het OCMW, één van de kandidaat-bestuurders uit de lijst van 15 aanduiden om het 
OCMW te vertegenwoordigen. Individuele vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle 
deelnemende aanbestedende diensten vertegenwoordigen. 
Daarom wordt aan alle deelnemers het volgende gevraagd: 

1. kennis te nemen van de lijst van de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur van IGEAN milieu & veiligheid en deze goed te keuren, 

2. één kandidaat-bestuurder aan te duiden die door een ander lokaal bestuur voorgedragen werd. 
  
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige legislatuur. 
  
3.  Financiële gevolgen 
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders heeft op zich geen financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. 
  
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 
  

Stemming: 
Bij geheime stemming: Gezamenlijke voordrachtslijst - Vertegenwoordiger Charlotte Beyers 
gemeente Brecht: 28 stemmen voor en 1 stem tegen 

Besluit 
 
  
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur 
van IGEAN milieu & veiligheid. 
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De raad keurt deze lijst goed en draagt Charlotte Beyers voor. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
  
Artikel 2 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 

9. Igean Milieu en Veiligheid - Aanstelling afgevaardigden - Algemene Vergadering 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 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 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 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. 
In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, werd op de 
buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging goedgekeurd. 

Motivatie 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe vertegenwoordigers aanduiden 
voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid en moet dus voor IGEAN milieu & veiligheid nieuwe 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
-     algemene vergadering 
-     adviescomité veiligheid. 
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Algemene vergadering 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34§1 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor 
de OCMW’s worden ze rechtstreeks aangewezen door de organen die, krachtens de wettelijke, 
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Ieder OCMW duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.   
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (adviescomité). 
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de volledige 
legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Adviescomité veiligheid 
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt 
opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van 
de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de 
vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. 
Elk OCMW dat beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW duidt op basis hiervan één 
vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger is minstens raadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de volledige legislatuur. 
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen (adviescomité). 
  
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële gevolgen voor het 
lokaal bestuur. 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Kandidaturen kunnen doorgegeven worden aan secretariaat@brecht.be tot en met 12 februari 2019. 
  
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming - Algemene vergadering :  
 Tatiana Vandekeere (plaatsvervanger Kelly Van Looy) : 21 stemmen voor 
 Luc Torfs: 4 stemmen voor 
 Marianne Van den Lemmer: 4 stemmen voor 
Bij geheime stemming - Adviescomité Veiligheid : Sven Deckers: 
27 stemmen voor 
1 stem tegen 
1 onthouding 

Besluit 
  
Artikel 1 
De raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN milieu & veiligheid: 
Algemene vergadering 
Vertegenwoordiger: Tatiana Vandekeere (gemeenteraadslid) 
Plaatsvervanger: Kelly Van Looy 
Adviescomité veiligheid 
Vertegenwoordiger: Sven Deckers 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 
 

10. Igean Milieu en Veiligheid - Aanstelling afgevaardigden - BAV 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
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Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 
07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 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. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Advies 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide 
informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van 
de leden van de raad van bestuur. 

Motivatie 
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. 
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & 
veiligheid. 
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20.03.2019. 
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. 
Artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder 
met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde: 
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 per regio 
gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 
neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige 
legislatuur.   
Besluitvorming 
De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren 
in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 
19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 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 het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
  3.  Financiële gevolgen 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
  
 Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Goedkeuring voordrachtslijst - vertegenwoordiger Charlotte Beyers - eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te 
Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 

 
De gemeenteraad keurt deze lijst goed en zal Charlotte Beyers voordragen. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
  
  
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 20.03.2019 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. 

11. Aanstelling afgevaardigde algemene vergadering Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 

Motivatie 
Er dient een afgevaardigde aangesteld worden in de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen om 
de gemeente Brecht te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.  
De kandidaturen hiervoor moeten ten laatste op 12 maart 2019 ingediend worden bij 
secretariaat@brecht.be. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 

Stemming: 
Bij geheime stemming: Algemene vergadering SHM De Voorkempen: 
Kris Kenis: 21 stemmen voor 
Luc Torfs: 4 stemmen voor 
Christel Van Akeleyen: 4 stemmen voor 
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Besluit 
Artikel 1 
Als afgevaardigde van de RVMW Brecht voor de algemene vergadering van de sociale 
huisvestingsmaatschappij wordt Kris Kenis aangesteld. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SVK De Voorkempen en aan Kris Kenis. 

aanvullende agenda 

12. Aanvullend agendapunt bij hoogdringendheid - Aanstelling afgevaardigden Kina - Raad van 
bestuur - Algemene vergadering 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 

Historiek 
OCMW Brecht is lid van KINA , publiekrechtelijke vereniging voorheen volgens Titel 8 hoofdstuk I van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, vanaf 2019 onderworpen aan deel 3, titel 4 hoofdstuk 2 van het decreet over het Lokaal Bestuur, 
welzijnsvereniging. 
Kina richtte een schrijven aan OCMW Brecht d.d. 20 december 2018 betreffende de vertegenwoordiging van 
het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
OCMW's zijn ten gevolge van artikel 484 §1 van het decreet Lokaal Bestuur in de organen van de vereniging 
Kina vertegenwoordigd door leden van hun OCMW-raad, krachtens verkiezing door geheime stemming en in 
één enkele stemronde door de OCMW-raad.  
Volgens artikel 31 van de statuten van KINA p.v. worden de deelgenoten in de Algemene Vergadering van 
KINA p.v. vertegenwoordigd door twee afgevaardigden of hun plaatsvervangers, aangesteld bij OCMW–
raadsbeslissing. 
Naast de Algemene Vergadering als hoogste orgaan, vormt de Raad van Bestuur het gezagsorgaan dat het 
dagelijks beleid aanstuurt. Met het oog op de samenstelling van de Raad van Bestuur van Kina p.v. kan 
ieder deelnemend bestuur maximaal één kandidaat voordragen om te zetelen in de Raad van Bestuur. De 
leden van de Raad van Bestuur worden verkozen uit de vertegenwoordigers van de deelgenoten binnen de 
Algemene Vergadering en worden tevens door dit orgaan benoemd. 

Motivatie 
Door de raad voor maatschappelijk welzijn werden op 14 februari 2019 volgende afgevaardigden 
aangesteld: 
Voor de algemene vergadering 
Kris Kenis (plaatsvervanger Leo Nicolaï) 
Kelly Van Looy (plaatsvervanger Natalie Schoonbaert) 
Voor de raad van bestuur 
P. Ballière 
Op 11 maart 2019 ontving het ocmw een e-mail van Kina waarin werd geduid op een fout in de 
aanstellingen. Een lid voor de raad van bestuur moet gekozen worden uit de vertegenwoordigers van de 
algemene vergadering. Indien er geen aangepaste raadsbeslissing wordt overgemaakt voor 5 april 2019, 
wordt de huidige voordracht als onontvankelijk beschouwd. 
Dit agendapunt wordt bijgevolg bij hoogdringendheid op de agenda van de ocmw-raad geplaatst. 
Raadslid K. Van Looy heeft op 11 maart 2019 haar kandidatuur ingetrokken voor de algemene vergadering. 
  
De afvaardiging van raadslid P. Ballière (plaatsvervanger N. Schoonbaert) als afgevaardigde voor de 
algemene vergadering wordt bij geheime stemming voorgelegd aan de ocmw-raad. 
  
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag namelijk 14 maart 2019. 
  
Stemming: 
Bij geheime stemming - AV Peter Ballière (vervanger N. Schoonbaert) -25 stemmen voor en 4 stemmen 
tegen 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de afstand van de kandidatuur van raadslid K. Van Looy als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht voor de algemene vergadering van Kina p.v. 
Artikel 2 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot afvaardiging van het OCMW Brecht in de Algemene 
Vergadering van KINA p.v.: 
 - Kris Kenis (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
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 - Peter Ballière 
Artikel 3 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot plaatsvervanger van de afvaardiging van het OCMW in de 
Algemene Vergadering van KINA p.v. 
- Leo Nicolaï (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
- Natalie Schoonbaert 
Artikel 4 
Dhr. Peter Ballière wordt als kandidaat voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur van KINA p.v. 
Artikel 5 
Overeenkomstig artikel 330 §1 van het decreet Lokaal Bestuur wordt deze beslissing via een vermelding op 
de lijst ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid en overeenkomstig artikel 285 §2  van het 
decreet Lokaal Bestuur bekend gemaakt via de lokale webtoepassing.   
 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


