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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 oktober 2019 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 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. 10 oktober 2019 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï geeft een gepaste toelichting tijdens de RVMW.  
Er wordt voor de tussenkomsten ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 14 november 2019. 
Op 2 november overleed de schoonmoeder van Annemie Van Dyck. Namens het gemeentebestuur werd de 
familie geconcoleerd. 
Er werden twee aanvullende punten ingediend door Open VLD. 
Bij beide raden werd een punt bij hoogdringendheid ingediend. Daarover moet nominatief gestemd worden. 
Raadsleden P. Van Assche en Kris Kenis zijn verontschuldigd en afwezig. 
  
De vergadering vangt aan met een stemming over de toevoeging van het punt over CIPAL. Dit is een 
behandeling bij spoedeisendheid en hierover moet nominatief gestemd worden. De algemene vergadering 
vindt plaats op 12 december 2019. Op dezelfde dag is het gemeenteraad. De stemming wordt gedaan op 
basis van artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur. 
Stemming: unaniem (Aerts Luc, De Veuster Daan, Nicolaï Leo, Van Akeleyen Christel, Van Dyck Annemie, 
Slegers Joziena, Van den Lemmer Marianne, Anthonissen Ludwig, Deckers Sven, Peeters Eline, 
Vandekeere Tatiana, Torfs Luc, Van Riel Ben, Schoonbaert Natalie, Verbeeck Hans, Van Looveren Frans, 
Beyers Charlotte, Faes Sofie, Ruelens Roeland, Janssens Kris, Paulussen Gert, Van Den Heuvel Ilse, Van 
Looy Kelly, Flebus Ivan, Scheirs Katrien, Mannaerts Nathalie, De Beuckelaer Ilse) 
Het agendapunt over de algemene vergadering van Cipal zal bij hoogdringendheid toegevoegd worden aan 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Raadslid J. Slegers wil de algemeen directeur bedanken voor de verslaggeving. Dit is veel duidelijker en 
overzichtelijker. Het is na te lezen wat er gezegd werd. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan 
Flebus), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 
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Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 oktober 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

financiën 

2. Budgetwijziging 1 2019 OCMW Brecht 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en eenjarige meerjarenplannen 2019; 
Het besluit van het vast bureau van 29 oktober 2019 over de eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 
2019; 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 november 2018 over het budget voor het 
dienstjaar 2019. 

Advies 
Het MAT verleende een positief advies op 16 oktober 2019 over de eerste budgetwijziging van het OCMW. 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 30 oktober 2019. 
De wijzigingen in het budget 2019 worden gemotiveerd in het verslag van algemeen directeur A. Marnef. 
Tijdens de gemeenteraad wordt toelichting gegeven door de burgemeester en schepenen. 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester S. Deckers. De raadsleden hebben een 
budgetwijziging gekregen waarin men de cijfers kan raadplegen. Men kon een uitgebreide toelichting vinden 
in de BW. 
- verhoging exploitatieuitgaven met 90.200 euro 
- verhoging exploitatieontvangsten met 90.200 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 354.712 euro 
- verlaging bestemde gelden met 322.827 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 2.902.377 euro 
- Resultaat op kasbasis: 2.233.272 euro 
- Autofinancieringsmarge: 2.920 euro 
  
Raadslid J. Slegers wil namens de fractie een woordje richten. In de voorgestelde budgetwijzigingen 2019 
worden budgetposten aangepast, verlaagd of volledig afgeschaft. Volgens de toelichtende nota betekent het 
afschaffen niet dat deze niet meer zullen worden voorzien in het nieuwe meerjarenplan. 
Maar waarvoor gaat men deze wijzigingen doorvoeren? Wat zijn de prioriteiten van dit nieuwe bestuur met 
betrekking tot (geplande) investeringen, focus in onze gemeente? Wat mogen de burgers verwachten deze 
komende legislatuur?  We weten het nog steeds niet. 
Ook na het verkrijgen van de agenda voor deze gemeenteraad moesten wij helaas constateren dat er, na 
bijna een jaar verloop van deze legislatuur, wederom geen beleidsplan werd voorgesteld. 
Voor de goedkeuring van de budgetwijzigingen wenst Oprecht Brecht dit vanzelfsprekend te koppelen aan 
een degelijk meerjaren/beleidsplan, welke er nu dus nog steeds niet is. 
Wel kunnen wij vaststellen dat er vandaag verschillende retributies en belastingreglementen ter goedkeuring 
aan deze gemeenteraad worden voorgesteld. 
Retributies en belastingreglementen die verhoogd worden !,…maar ook zelfs invoering van nieuwe belasting 
reglementen! 
Als wij het verkiezingsprogramma 2018 van N-VA erbij halen zien we hier toch opvallende 
tegenstrijdigheden met de huidige stand van zaken: 
(218) We moeten als lokaal niveau bijdragen aan een verbetering van het fiscaal rechtvaardigheidsgevoel en 
daarom willen we de belastingen verlagen en hervormen waar het kan. Alle belastingreglementen, maar ook 
verdoken belastingen –zoals het DIFTAR systeem–, moeten bekeken en mogelijks hervormd worden. 
Belastingen en retributies moeten eerlijk, eenvoudig en zo beperkt mogelijk zijn. 
221) Elke burger moet weten wat de gemeente met zijn belastinggeld doet. Daarom moet het duidelijk zijn 
voor iedereen hoe het staat met de uitvoering van het bestuursakkoord en het meerjarenplan van de 
gemeente. Voor de Brechtse inwoner moeten we zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk centen. 
Oordeelt u zelf… 
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Het is de taak van gemeenteraadsleden, en met name van die in de oppositie, om de bestuursmeerderheid 
te controleren en constructief bij te sturen. Maar vooral ook om onze burgers die ons hebben verkozen te 
vertegenwoordigen. Daarom vraag onze partij Oprecht Brecht zich af hoe u kunt verwachten dat wij nu deze 
wijzigingen en belastingreglementen gaan goedkeuren zonder dat wij weten voor welke beleidsredenen 
deze zijn ingevoerd. 
Oprecht Brecht is een constructieve partij en betreurt deze wijze van besturen. 
Helaas is ons stemgedrag vandaag dus volledig te wijten aan uw houding tegenover de andere partijen die 
bovendien ook een groot deel van onze Brechtse inwoners vertegenwoordigen. Ook daar hoort u rekening 
mee te houden! 
Maar ook hier… dat gaan wij niet bepalen…. 
  
Burgemeester Sven Deckers stelt dat de opmerkingen van raadslid J. Slegers niet veel te maken hebben 
met deze BW. Waarom worden er een aantal zaken op 0 gezet? Vanaf 2020 wordt gestart met BBC2020, 
waardoor we genoodzaakt zijn om een aantal posten die al jaren meegaan, op 0 te zetten. Dit wil niet 
zeggen dat deze zaken niet meer uitgevoerd worden. Ik kan u geruststellen dat er een ambitieus en 
realistisch meerjarenplan wordt voorgelegd op de raad van december. Dit heeft een enorme inspanning 
gevergd van de meerderheidsploeg en de administratie. Wij hebben het initiatief genomen om u en alle 
raadsleden uit te nodigen op een informatiesessie op 2/12. U krijgt informatie over grote projecten en de 
manier waarop het MJP gelezen moet worden. U merkt op dat alle belasting en retributiereglementen 
verhoogd worden. Dat is niet waar. Er zijn er ook die verlaagd worden. Dit wordt later nog duidelijk. 
Raadslid Luc Torfs vraagt of de informatievergadering van 2/12 openbaar is.  
Burgemeester S. Deckers stelt dat deze in principe toegankelijk is voor raadsleden, maar ik wil dit 
voorleggen. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee om dit openbaar te maken. Ik leg dit voor aan het 
CBS. 

Stemming: 
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, 
Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, 
Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de eerste budgetwijziging van 2019 goed als volgt: 
- verhoging exploitatieuitgaven met 90.200 euro 
- verhoging exploitatieontvangsten met 90.200 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 354.712 euro 
- verlaging bestemde gelden met 322.827 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 2.902.377 euro 
- Resultaat op kasbasis: 2.233.272 euro 
- Autofinancieringsmarge: 2.920 euro 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit en de digitale rapportering wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de 
hogere overheid. 

3. Delegatie van de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de vaststelling 
tarieven aan het vast bureau 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en stelt de reglementen 
vast. De raad stelt dus ook de tarieven vast. De raad kan echter bepaalde taken delegeren aan het vast 
bureau, uitgezonderd specifieke bevoegdheden vermeld in art. 78 van het decreet lokaal bestuur. De 
aanduiding van diegene die een tarief verschuldigd is, het vaststellen van het tarief en de bepaling van de 
wijze van inning kan wel gedelegeerd worden aan het vast bureau.” 

Motivatie 
De dienstencentra organiseren regelmatig diensten en acitiviteiten waarvoor een toegangs- of deelnameprijs 
wordt gevraagd en/of waarbij consumpties en producten ter beschikking worden gesteld. Het tarief is 
afhankelijk van de soort en inhoud van het initiatief, de duur van de activiteit, eventueel vervoer, de partners 
in de organisatie, het gebruikte materiaal en andere factoren. 
Door het diverse en dynamische aanbod van de verschillende diensten, is het niet werkbaar om via een 
retributiereglement een vast tarief voor een elk evenement, voor consumptie of activiteit vast te leggen. 
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Bovendien dienen sommige retributies meerdere malen aangepast te worden omwille van gewijzigde 
omstandigheden (kostprijs partnerorganisatie, levensduurte, …). 
Voor de goede werking is het aangewezen dat de raad voor Maatschappelijk Welzijn het vast bureau 
machtigt de tarieven van retributies en de wijze van innen vast te stellen. Door deze delegatie kan vlugger 
ingespeeld worden op noodzakelijke aanpassingen van de retributies of het vaststellen van retributies voor 
bepaalde activiteiten of producten. 
Burgemeester S. Deckers verstrekt een toelichting over het dossier. De raadsleden hebben een 
budgetwijziging gekregen waarin men kan vaststellen dat het financieel evenwicht als volgt is na. 

Stemming: 
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, 
Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, 
Ivan Flebus), 4 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Delegatie wordt verleend aan het vast bureau voor het vastleggen van de tarieven en de wijze van inning 
van de retributies voor de volgende producten en prestaties: 

 bijwonen van opvoeringen (muziek, dans, toneel, lezingen,…) 

 deelnemen aan activiteiten (uitstappen, sportactiviteiten, animatie, workshops…)  

 het ter beschikking stellen van producten bij activiteiten, evenementen en opvoeringen (publicaties 
en producten voor het publiek, dranken en versnaperingen, …)  

 consumpties  

 droog- en wasautomaten  

 andere prestaties van de lokale dienstencentra 
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit deelneemt of een 
consumptie of een product ter beschikking krijgt, en dit tegen aflevering van een toegangsticket, een 
deelname-of inschrijvingsbewijs, een betalingsbewijs, een consumptie of een product, prestatie of dienst.  
Artikel 3 Tarieven 
De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs te zijn. De delegatie aan het 
vast bureau is beperkt tot een bedrag van maximum 150 euro per 
persoon/activiteit/product/uitstap/opvoering.  
Artikel 4 Toezicht 
Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 

intergemeentelijke samenwerking 

4. Igean dienstverlening - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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. 
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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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 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. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Motivatie 
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. 
De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 
11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten. 
  
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 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 23.10.2019 
3.  de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
4.  de begroting 2020 
5.  het ondernemingsplan 2019-2024. 
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. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan 
Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 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 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 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. 
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Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
  

5. Igean milieu en veiligheid - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Motivatie 
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. 
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 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur 
benoemd. 
Art. 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. 
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een 
adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 
Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in 
aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken 
doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die 
bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling. 
Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 
vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 



7 

werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit 
comité. 
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 
De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 
11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4.  innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5.  benoemen leden raad van bestuur 
6. benoemen leden adviescomités. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten. 
  
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 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 23.10.2019 
3.  de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
4.  de begroting 2020 
5.  het ondernemingsplan 2019-2024 
6.  de nota over het innovatiefonds. 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan 
Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 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 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4.  innovatiefonds - bepalen bijdrage 
5.  benoemen bestuurder raad van bestuur 
6.  benoemen van leden van de 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 11.12.2019 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. 

6. Cipal - Buitengewone algemene vergadering 12 december 2019 - spoedbehandeling 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - art. 23 - een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet 
in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 
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Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.  De 
namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 74 - werking van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking; 

Historiek 
Heden hebben wij de uitnodiging ontvangen van Cipal voor de buitengewone algemene vergadering van 
Cipal op 12 december 2019. 
Door een vergissing, werd deze agenda niet eerder overgemaakt. Aangezien de vergadering reeds op 12 
december 2019 plaatsvindt, rest er niets anders dan dit nu nog te agenderen.  
  
Stemming : nominatieve stemming waarbij 2/3de MH noodzakelijk is.  
  
De OCMW is deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”). 
Statuten van Cipal. 
Het besluit van de Raad Voor Maatschappelijk Werk van 14 maart 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van Cipal. 
De oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de volgende 
agendapunten: 
  

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering. 
Voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal. 

Motivatie 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan 
Flebus), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 25 oktober 2019, 
goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 
12 december 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 3 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 
  
  
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


