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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

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

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. 9 april 2020 dat acht dagen voor de huidige 
zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. 

Motivatie 
In de raadzaal zijn voorzitter L. Nicolaï, burgemeester S. Deckers, schepen De Veuster en raadsleden P. 
Van Assche, M. Van Den Lemmer en C. Van Akeleyen aanwezig. De overige raadsleden nemen via 
videoconferentie deel. 
Alvorens de raad aanvangt, leest voorzitter L. Nicolaï een document voor dat aan hem werd gericht namens 
Vlaams Belang op 27 april 2020: 
Geachte Heer Voorzitter, 
Beste Leo, 
De Vlaams Belangfractie stelt, samen met u, vast dat Raadslid Ilse De Beuckelaer zich door haar (herhaald) 
stemgedrag buiten de Vlaams Belangfractie geplaatst heeft. 
Aan Raadslid De Beuckelaer werd gevraagd aan haar mandaat te verzaken. In voorkomend geval zal de 
Vlaams Belangfractie u meedelen wie haar mandaat overneemt. 
De Vlaams belangfractie verzoekt u hier nota van te nemen en de nodige logistieke en administratieve 
stappen te (laten) zetten. 
Met vriendelijke groet, 
Patrick Van Assche 
Fractieleider 
Christ'l Van Akeleyen 
Gemeenteraadslid 
Marianne Van Den Lemmer 
Gemeenteraadslid MW 
Raadslid I. De Beuckelaer zal in de toekomst als onafhankelijk raadslid zetelen. 
Voorzitter L. Nicolaï legt vervolgens het verslag van de voorgaande zitting ter goedkeuring voor aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 

Stemming: 
Met 25 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, Katrien Scheirs, Nathalie 
Mannaerts, Ivan Flebus), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den 
Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 
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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 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening 
  

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 - artikel 29 
Oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen - artikel 7 
Artikel 458 van het strafwetboek over het beroepsgeheim dat van toepassing kan zijn op raadsleden. 

Motivatie 
Tussen oktober 2019 en december 2019 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit met begeleide 
zelfevaluatie uit in gemeente en OCMW van Brecht. Deze audit evalueerde de adequaatheid van de aanpak 
van organisatiebeheersing en de beheersing van de management- en ondersteunende processen op 
organisatieniveau. De Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen fungeerde hierbij als 
referentiekader. 
De audit maakte geen evaluatie van de volledige werking van gemeente en OCMW Brecht, maar ging na of 
de instrumenten en randvoorwaarden aanwezig zijn om van een beheerste organisatie te kunnen spreken. 
Op 3 maart 2020 werd het rapport van Audit Vlaanderen ontvangen.  
Raadsleden moeten over dit rapport geïnformeerd worden aangezien zij instaan voor de goedkeuring van 
het kader van het systeem van organisatiebeheersing en hierover jaarlijks gerapporteerd wordt. Vanuit die 
optiek ligt het voor de hand dat de raadsleden periodiek de aanbevelingen in het auditrapport opvolgen. Hoe 
dit juist gebeurt, is de vrije keuze van een bestuur. 
Er werd reeds een videoconferentie georganiseerd op maandag 27 april 2020 over het auditrapport. Tevens 
konden de raadsleden fysiek aanwezig zijn in de raadszaal in het gemeenschapscentrum Jan van der Noot. 
Voorzitter L. Nicolaï verwijst naar de toelichting en legt het rapport ter aktename voor aan de gemeenteraad. 
Raadslid K. Kenis wenst in naam van CD&V - CDB het personeel en in het bijzonder het managementteam 
en de algemeen directeur te bedanken voor hun inzet en medewerking aan de audit en al het extra werk dat 
geleverd werd. Dit was niet evident met een redelijk nieuwe ploeg voor de administratie en de politiek op het 
moment dat er een nieuw budget opgemaakt moest worden. Het is belangrijk dat de aanbevelingen worden 
opgevolgd en gestructureerd worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad en indien acties niet gehaald 
konden worden, moet dit ook gemeld worden en wat dan wel de nieuwe streefdatum is. Zo kan er op een 
adequate manier verbetering in de organisatie doorgevoerd worden. 
Voorzitter L. Nicolaï geeft vervolgens het woord aan raadslid L. Torfs om vervolgens raadslid L. Anthonissen 
aan het woord te laten (volgens anciënniteit). 
Raadslid L. Torfs stelt dat volgens het rapport van audit Vlaanderen de klachtenbehandeling onvoldoende 
systematisch werd opgevolgd. Is dit ondertussen al in orde en volgt er rapportering hierover? Tevens werd 
gesteld dat de acties onvoldoende meetbaar en niet concreet genoeg werden geformuleerd.  
Algemeen directeur, A. Marnef antwoordt dat de procedure voor klachtenbehandeling ondertussen verfijnd 
werd. In juni zal hierover gerapporteerd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
gemeenteraad. Maandelijks wordt hier al over gerapporteerd aan het college.  Met betrekking tot de 
opmerking over de actieplannen en acties die meetbaar moeten zijn, antwoordt algemeen directeur, A. 
Marnef dat er projectfiches werden opgemaakt voor de prioritaire en interne acties en dat samen met de 
clusterverantwoordelijken indicatoren werden bepaald waaraan deze moeten voldoen. Hierover zal 
tweejaarlijks gerapporteerd worden aan de gemeenteraad namelijk in september over de periode van januari 
tot juni en in december over de periode van juli tot december. Het klopt wel dat de acties nog meer smart 
geformuleerd kunnen worden.  
Raadslid L. Anthonissen stelt dat Open Vld graag toch nog even graag had teruggekomen op het audit 
rapport van Audit Vlaanderen van 28 februari 2020 dat nu besproken wordt onder het agenda punt 2 van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en agendapunt 10 van de gemeenteraad. Eerst en vooral willen wij 
Annemie en Joni bedanken voor de extra infovergadering van 27 april 2020 om de context en het kader te 
verduidelijken hoe we dit verslag best konden lezen en interpreteren. Dit hebben wij dan ook zo gedaan en 
hebben hieromtrent nog enkele vragen en voorstellen voor de werking van de organisatie in de toekomst te 
optimaliseren. 
We hebben de vragen/voorstellen in 3 punten opgesplitst namelijk 
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Punt 1 : Uit dit rapport zijn heel wat aanbevelingen en verbeteringspunten naar voor gekomen en zijn mooi in 
de aanbevelingstabel omgezet naar een actieplan. Zoals Annemie het ook beschrijft kunnen we dit 
document nu goed gebruiken als werkdocument om alle punten 1 voor 1 aan te pakken en te verbeteren. 

 Vraag 1 : We gaan ervan uit dat dit actieplan, om de voorgeschreven 3 maanden, op de GR zal 
besproken worden zodat we dit goed kunnen opvolgen en deze audit inderdaad een grote 
meerwaarde gaat zijn voor de werking van de gemeente. 

 Vraag 2 : Hoe gaan we deze punten borgen, zodat ze in de toekomst wel op een correcte manier 
gaan gebeuren en dat ze na een bepaalde tijd niet terug in de huidige werking gaan verzeilen. 

 Vraag 3 : Deze Audit, uitgevoerd door Audit Vlaanderen, is dit eenmalig of gaan ze dit op 
regelmatige bazig herhalen? En is hier een opvolgingstraject voor opgemaakt door Audit 
Vlaanderen?  

o Voorstel 1 : Als deze Audit, uitgevoerd door Audit Vlaanderen, niet jaarlijks is,  is het dan 
niet aangeraden dat wij als gemeentebestuur dit soort audit om de 2 jaar laten uitvoeren 
zodat we een werkingsdocument krijgen waar we de verbeteringen en de correcte 
procedures in kunnen blijven volgen/controleren.  Ten slotte staat de nieuwe werking van de 
gemeente, zoals aangehaald door onze algemeen directeur in haar besluit,  blijkbaar nog 
maar net in zijn kinderschoenen. Dus kan dit soort werk/controledocument een enorme 
meerwaarde bieden volgens ons. 

Punt 2 : Financiële luik, komen toch zelfde opmerkingen terug zoals in de algemene werking. We hebben 
een extern bureau Q&A onze boekhouding laten controleren, om openstaande vorderingen te zoeken, 
gelukkig met geen al te grote budgettaire gevolgen maar toch. Zoals Audit Vlaanderen terecht aanhaalt, is 
een correcte boekhouding de motor van een gezond werkende gemeente.    

 Vraag 1 : Wat heeft ons dit extern bureau gekost? 

 Vraag 2 : Hoe gaan we in de toekomst zeker zijn, van het kloppen van de boekhouding?  
o Voorstel 2 : Kunnen we ook hier niet de eerst komende jaren, jaarlijks beroep  doen om de 

boekhouding, met zijn financiële procedures, zoals facturen controleren enz… onder de loep 
te nemen en  waar nodig bij te sturen? We weten dat dit een extra kost met zich zal 
meebrengen boven op de extra lonen van budgetbeheerders, budgethouders en aankoper 
enzo…  Maar zoals Joni zelf aanhaalt, komt de financiële dienst uit zeer woelige jaren. 
Trouwens er zijn veel bedrijven die jaarlijks de boekhouding laten auditeren. 

Punt 3 : Hopelijk gaat deze audit ook gebruikt worden en toegelicht worden aan heel het personeelsbestand 
van onze gemeente zodat het personeel ook kan zien dat er aan de interne werking van de organisatie 
gewerkt zal worden. 

 Vraag 1 : Dit is toch zeker de bedoeling hopen wij, dat dit resultaat gecommuniceerd gaat worden 
naar gans het personeel, of enkel maar naar het managementteam?  En op welke manier en 
tijdsspanne zien jullie deze communicatie? Of is dit inmiddels al gebeurd en kunnen jullie dan ons 
deze communicatie bezorgen?  

o Voorstel 3 : We communiceren deze audit en de actieplannen ( wat personeelszaken 
aanbelangt ) naar al onze personeelsleden zodat ze zien dat het management werkt aan 
zelfevaluatiesessies waar dat ze zich constant in vraag durven te stellen en hun beleid 
bijsturen waar nodig. Voorstellen vanuit het personeel zijn uiteraard van harte welkom. 

Ten slotte willen we nog even laten weten dat wij het goed vinden, hoe dat jullie als directie, 
managementteam en college zo positief met dit auditrapport omgaan, een document dat iedereen toch even 
met de neus op de feiten drukt. Dat jullie deze audit met beide handen vastnemen en onmiddellijk de vele 
verbeteringspunten trachten te optimaliseren en te verbeteren. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen. 
Algemeen directeur, A. Marnef antwoordt dat er een beleidsadviseur werd aangeworven om het systeem 
van organisatiebeheersing in te voeren in de organisatie. Er zal niet enkel aan de aanbevelingentabel 
gewerkt worden, maar bijvoorbeeld ook de verbetering van processen op de diensten. De aanwerving is een 
meerwaarde om organisatiebeheersing te borgen. Op de vraag of over de aanbevelingentabel 
driemaandelijks gerapporteerd moet worden aan de gemeenteraad antwoordt Algemeen directeur A. Marnef 
dat dit nagekeken moet worden, maar via het systeem van de organisatiebeheersing wordt de rapportering 
reeds bepaald bijvoorbeeld over klachten in juni en het visum. 
De zelfevaluaties zullen vanaf september opgestart worden. Audit Vlaanderen heeft op 6 jaar tijd een audit 
bij alle openbare besturen uitgevoerd. Een organisatiebrede audit zullen zij vermoedelijk niet om de twee 
jaar uitvoeren, maar zij kunnen bijvoorbeeld wel na twee jaar bepaalde punten auditeren in de organisatie. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist erover of het haalbaar is om een audit uit te voeren om 
de twee jaar. Het idee was om de zelfevaluties om de drie jaar uit te voeren, maar als het meer moet zijn, 
dan zal dit met het college besproken worden. Op de vraag van de kost voor de financiële audit kan niet 
onmiddellijk antwoord gegeven worden, maar dat zal opgezocht worden. Het zal met het college en de 
financieel directeur besproken moeten worden of het opportuun is om jaarlijks een financiële audit uit te 
voeren.  
Met betrekking tot de communicatie, licht de algemeen directeur, A. Marnef toe dat iedereen van het 
managementteam deelnam aan de exitmeeting met Audit Vlaanderen. Toen het rapport definitief was, werd 
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dit eerst aan de gemeenteraad toegelicht en nu ter aktename voorgelegd. De intentie is om dit mee te delen 
aan het personeel. Als we dit nu echter communiceren, zal het vermoedelijk verloren gaan in de andere 
interne communicatie over de coronamaatregelen. Jaarlijks wordt er een personeelsvergadering 
georganiseerd en communicatie over dit rapport moet zeker gebeuren, maar momenteel is dit geen prioriteit. 
In april startte de beleidsadviseur in de organisatie en zo zal de communicatie sowieso levend gehouden 
worden aangezien zij nu ook het rapport over organisatiebeheersing voor de gemeenteraad in juni 
voorbereid. 
Raadslid J. Slegers stelt dat het auditverslag werd bekeken. Er werd een consultancy bureau aangesteld 
voor de rechtzetting van de fout. Ze vraagt of er in de toekomst geen intern controleorgaan opgericht kan 
worden om de boekhouding te controleren. Tevens vraagt ze of er gecommuniceerd wordt met andere 
gemeenten hoe dit daar wordt aangepakt. Algemeen directeur, A. Marnef repliceert dat er over de 
consultancy vooral met de financieel directeur en het college overlegd moet worden en dat de algemeen 
directeur niet de geschikte persoon is om daarop te antwoorden. Over de oprichting van een intern 
controleorgaan antwoordt de algemeen directeur dat gemeente en ocmw niet over een ruim 
personeelsbestand beschikken. Dit is anders dan bij stad Antwerpen waar men over een personeelsbestand 
beschikt om een intern controleorgaan op te richten. De organisatie is in goede handen bij de financieel 
directeur. Zij is er ook van overtuigd dat procedures moeten uitgeschreven worden om controles uit te 
voeren. Sommige processen betreffen enkel de dienst zelf, maar andere omvatten de ganse organisatie en 
moet iedereen in het bad van de verandering meegenomen worden. Die processen zijn uiteraard 
ingrijpender.  
Raadslid J. Slegers stelt dat er toch regelmatig interne controle moet gebeuren. 
Algemeen directeur, A. Marnef antwoordt dat er gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad zodat deze ook 
mee kan controleren en de financieel directeur vormt het tweede paar ogen ter controle van de procedures. 
Als algemeen directeur heeft zij een ruim netwerk en ook de financieel directeur heeft zo'n netwerk 
opgebouwd om te communiceren. Ook op de website van Audit Vlaanderen staat hieromtrent veel 
informatie. De beleidsadviseur heeft ook een financiële achtergrond en zal de informatie mee opnemen. 
Burgemeester S. Deckers repliceert dat hij wil benadrukken dat er geen fouten of onregelmatigheden 
werden vastgesteld. De enige fout die audit Vlaanderen heeft vastgesteld, bleek een fout in het 
softwarepakket van de boekhouding te zijn. 

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

3. Regeling vervanging afwezigheid algemeen directeur - aktename 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
De werking binnen een openbare dienst moet continu zijn. 
De gemeenteraad van 11 juni 2015 stelde een gemeenschappelijke secretaris aan voor gemeente en 
OCMW met ingang van 16 november 2015. 
De gemeenteraad van 8 maart 2018 heeft akte genomen van de toepassing van artikel 581§1 van het 
decreet lokaal bestuur waarbij de gemeenschappelijke secretaris na 10 dagen van rechtswege algemeen 
directeur werd voor beide organisaties, gemeente en OCMW. 
De ambtelijke leiding van de organisaties werd op deze manier ondergebracht in één persoon. 
De gemeenteraad van 14 juni 2018. 
De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de algemeen directeur te regelen.  Op basis van dit 
besluit kan de algemeen directeur voor elke afwezigheid een waarnemend algemeen directeur aanstellen 
om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de leiding van de organisatie tijdelijk over te 
dragen.  Waar dit in het verleden gebeurde voor gemeente en OCMW apart, dient dit nu in hoofde van één 
persoon geregeld te worden. 
De voorkeur wordt gegeven aan functies met managementexpertise die voldoende op de hoogte zijn van de 
werking van gemeente en OCMW. 
Volgende rangorde wordt voorgesteld: 
1. Els Eelen - Coördinator organisatie en personeel 
2. Tinne Rombouts - Beleidsadviseur 
3. Liselotte Hofmans -  Coördinator sociaal huis 
4. Frank Willeme - Directeur Zorg 
5. Inge Adriaensens - Coördinator vrije tijd 
6. Ben De Bruyn - Coördinator ruimtelijke ontwikkeling 
7. Gert Van Riel - Coördinator infrastructuur 
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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 verkoop- aankoopbelofte 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium. 
Actie: A000079 - Patrimoniumprojecten OCMW. 
Beleidsveld: BV 0050 
ARK: 2610000 
Omschrijving: Aankoop gebouwen (ander MVA) - Gasthuisstraat 3  

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Beslissing vast bureau d.d. 10 maart 2020 tot aankoop van een deel van het gebouw Gasthuisstraat 3 
Beslissing vast bureau d.d. 10 maart 2020 tot budgetverschuiving voor de aankoop van een deel van het 
gebouw Gasthuisstraat 3 
Beslissing vast bureau d.d. 7 april 2020 - principiële goedkeuring tijdelijke aankoop-verkoopbelofte 
Gasthuisstraat 3 (deel) 

Motivatie 
Het vast bureau besliste op 10 maart 2020 om een deel van het perceel - Gasthuisstraat 3 - aan te kopen 
om een oplossing te bieden aan de huisvestingsproblematiek met betrekking tot de Gasthuisstraat 32. Villers 
en Kind en Gezin maakten al meermaals duidelijk dat deze woning verhuurd wordt hoewel het gebouw in 
zeer slechte staat verkeert. 
Op 19 februari 2020 werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter, Jelle Broothaerts in opdracht 
van Igean, waarbij het goed (deel), kadastraal gekend onder 1e Afdeling, Sectie D, nr. 660r werd geschat op 
334.000 euro. 
Notaris De Sadeleer maakte een tijdelijke verkoop-aankoopbelofte op voor de aankoop van het onroerend 
goed van het ACV, dat deel uitmaakt van het appartementsgebouw, gelegen te 2960 Brecht, aan de 
Gasthuisstraat 3. Dit perceel is kadastraal gekend onder  sectie D, nummer 660/R en heeft een oppervlakte 
van zeshonderdentien vierkante meter (610 m²). In de basisakte wordt het volgende opgenomen: 
1) De kantoorruimte op het gelijkvloers en de ruimten in de kelderverdieping: 
     a) In privatieve en uitsluitende eigendom: 
         * op het gelijkvloers: wachtlokaal, Snelloket, ruimte landschapskantoor, vide, wc, en twee lokalen 
genaamd "propagandist 1" en "propagandist 2"; 
         * in de kelderverdieping: trap, keuken, sanitair, douche, technisch lokaal, kelder nummer "4"; 
            Opmerking: De kandidaat-verkopers verklaren dat dit in werkelijkheid kelder nummer “2” is, meer 
bepaald de ruimte die onmiddellijk paalt aan de keuken/vergaderruimte. 
         Aan deze kantoorruimte is verbonden: 
             - het exclusief genot van de achtertuin, zoals hierna nader bepaald. 
     b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
             - driehonderd drieënnegentig/duizendsten (393/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw; 
             - driehonderd zesenvijftig/duizendsten (356/1.000sten) in de gemene delen van de grond. 
2) De vier autostaanplaatsen, elk omvattende volgens de basisakte: 
     a) In privatieve en uitsluitende eigendom: elk der autostaanplaatsen zelf; 
     b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: elk drieëntwintig/duizendsten (elk 23/1.000sten) in 
de gemene delen van de grond. 
Dit heeft een gezamenlijk perceelidentificatienummer 660/R P0002. 
Het zal aangekocht worden voor de prijs van 247.500,00 euro. 
Er wordt een toelichting door schepen L. Aerts verstrekt over de aankoop van dit pand. We werden er 
meermaals op geattendeerd dat de gebouwen van Gasthuisstraat 32 waar K&G is gehuisvest en de vzw 
Villers die in onze gemeente een belangrijke taak omtrent thuiszorg vervult, dat deze organisaties klaagden 
over de toestand van het gebouw. Men verzocht het gemeentebestuur bij herhaling om iets aan de 
belabberde toestand van het gebouw te veranderen. Dit is binnen het college besproken geweest. Onze 



6 

aandacht ging uit naar een gedeelte van het pand gasthuisstraat 3, aansluitend op de terreinen van de 
OCMW campus, om daar de gelijkvloerse en kelderverdieping te trachten te verwerven. Er zijn op dat 
ogenblik gesprekken opgestart. Deze hebben even geduurd omdat het ACV in eerste instantie dit gebouw 
wilde ontruimen en zelf nazicht wenste te doen omtrent de prijszetting. Het gemeentebestuur heeft via Igean 
gezorgd voor een schattingsverslag, dat gevoegd werd bij het dossier. Er kwam een prijs van 334.000 euro. 
Er kwamen onderhandelingen met het ACV. De aankoop kon afgeklopt worden op 247.500 euro dat ruim 
onder de schattingsprijs ligt. De aankoop is een belangrijke gelegenheidsaankoop. Het sluit aan bij de 
OCMW campus en we kunnen K&G en Villers degelijk onderbrengen. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of dit leidt tot een verschuiving van het budget. Heeft dat dan gevolgen voor 
andere projecten? 
Schepen L. Aerts repliceert dat onze financieel directeur deze oefening heeft gemaakt. Momenteel kan dit 
via een interne budgetverschuiving opgelost worden. In de toekomst moet er wel een aanpassing gebeuren. 
Andere projecten komen absoluut niet in het gedrang. 
Raadslid L. Torfs stelt dat het positief is dat er naar een oplossing wordt gezocht. Wat gebeurt er met 
Gasthuisstraat 32? Zijn er al concrete plannen? 
Schepen L. Aerts antwoordt dat daar binnen het college over nagedacht wordt. We zijn er nog niet uit. We 
hebben wel beslist om dit gebouw niet meer te renoveren, omdat dit een dure kost is. Andere mogelijkheden 
zijn verkoop, of behoud met afbraak, om tot een verbinding te komen tussen campus OCMW en campus 
gemeentepark. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

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 

Juridisch kader 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 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. 
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 
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bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de algemene vergadering 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 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
Statutenwijziging 
Om IGEAN dienstverlening in de mogelijkheid te stellen te functioneren als een zelfstandige groepering, is 
een aanpassing van de statuten wenselijk.  Met deze aanpassing wordt het principe van de zelfstandige 
groepering statutair verankerd. 
IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de maatschappelijke doelstelling te actualiseren 
door eveneens te verwijzen naar het begrip ‘omgeving’. 
  
In een aparte nota die IGEAN op 18.03.2020 aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt toelichting 
gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd 
wordt aan de algemene vergadering van 19.06.2020. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Inleiding en juridisch kader 
2. Besluitvorming IGEAN – informatie en goedkeuring van het ontwerp 
3. Verdere timing en werkwijze. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 
artikelsgewijs aangebracht. 
  
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van 
het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de 
hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan 
de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
  
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 11.03.2020 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening 
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers via het infonet: 
1.  een uittreksel uit de beslissing van de 440ste raad van bestuur van 11.03.2020, 
2.  de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 
Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor 
de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 18.03.2020 werden alle deelnemers hierover 
geïnformeerd. 
  
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren 
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 met volgende dagorde: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2019 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 
5.  Presentiegelden – aanpassen 
6.  Goedkeuren van de statutenwijziging. 
  
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel 
tot aanpassing van de presentiegelden 

2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 
  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de 
statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
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algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 11.03.2020. 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van 
29.04.2020. 
Raadslid L. Torfs  stelt dat men vanuit Groen geen enkele reden ziet om de presentiegelden voor de Igean-
bestuursleden te verhogen. De meeste personen die lid zijn, hebben een uitvoerend mandaat (schepen of 
burgemeester).  Zij krijgen hiervoor een wedde die ruimschoots voldoende is.  Moet er dan nog vanuit de 
aanwezigheid bij een vergadering van een intercommunale geld bovenop deze wedde verdiend worden? Wij 
denken van niet. Dit behoort immers tot de taak van de mandataris. Nog maar in 2019 werd het 
presentiegeld verlaagd tot het huidig bedrag en nu zou men dit opnieuw willen verhogen.  Het presentiegeld 
dat op dit moment gegeven wordt, hoeft echt niet verhoogd te worden.   106 € is een zeer billijke vergoeding 
voor gemiddeld 1 à 1,5 uur vergaderen, met een agenda waarbij in het algemeen niet zoveel wordt 
besproken en niet al te veel aan voorbereid wordt. De overgrote meerderheid keurt de agenda dan ook 
zwijgzaam goed. Met de jaarlijkse besparing van tussen de € 30.000 en € 40.000 zouden veel beter 
innovatieve projecten rond milieu en klimaat kunnen gefinancierd worden, toch één van de activiteiten van 
IGEAN. Daarom vragen wij dat de vertegenwoordiger voor Brecht in de algemene vergadering van Igean 
zou stemmen tégen de verhoging van de presentiegelden. 
Raadslid J. Slegers stelt dat zij dezelfde opmerking hadden. De presentiegelden worden verdubbeld van 106 
euro naar 213 euro. Het totale bedrag dat nu per jaar wordt gegeven wordt voor 10 vergaderingen is 76.198 
euro. Vroeger was dit 38.397,60 euro, dat is een gigantisch verschil. We vinden dit voor de tijdsduur en zo'n 
vergaderingen niet opportuun in 1 keer volledig te verdubbelen. We zijn allemaal gestart met een nieuw 
soort statuut van Igean. Het is een kostendelende vereniging. Als we het hebben over de kosten, slaat dit de 
bal mis. We willen voorstellen om hiermee niet akkoord te gaan. 
Burgemeester S. Deckers repliceert dat hij een fout wil rechtzetten. De presentiegelden worden niet 
verdubbeld. In de vorige legislatuur maakten 33 bestuursleden deel uit van de raad van bestuur van Milieu 
en veiligheid en dienstverlening. Voor beide raden van bestuur die aansluitend werden georganiseerd werd 
er afgerond 106 euro betaald. Ze kregen dus samen elks 212 euro. Vanwege de statutenwijzigingen zijn er 
maar 15 leden toegelaten in de raad van bestuur, waardoor niet alle gemeenten vertegenwoordigd werden. 
Dan werden er 15 bestuursleden in milieu en veiligheid gezet met 3 leden van de oppositie. Zo komen ze op 
18 leden per raad van bestuur voor milieu en veiligheid en 18 leden per raad van bestuur van 
dienstverlening. Vorige legislatuur werden ze dubbel uitbetaald. Nu wordt dit rechtgezet en krijgt iedereen 
213 euro. In de vorige legislatuur ging het over 66.996, 60 euro. De presentiegelden zijn alleen geïndexeerd. 
Er zijn 3 leden van de oppositie toegelaten. Zo komen we aan 3 leden meer en vandaar de verhoging. Als u 
uw taak naar behoren doet in een raad van bestuur en de dossiers voorbereidt, dan ben je daar langer aan 
bezig. Ik stel daarom voor om het amendement niet te aanvaarden en het punt goed te keuren zoals het nu 
voorligt. 
Voorzitter L. Nicolaï geeft het woord aan raadslid P. Van Assche over het amendement dat Vlaams Belang 
indiende bij dit agendapunt. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de verhoging van de presentiegelden voor de IGEAN bestuursleden terecht 
is omdat met de decretale- en statutenwijziging een incorrecte situatie ontstaan was. Anderzijds lijkt het ons 
in de gegeven omstandigheden onkies dat deze verhoging op een meerkost voor IGEAN zou komen te 
staan in vergelijking met de situatie die de verhoging beoogt recht te zetten. Temeer daar de 
presentiegelden niet het hoofdinkomen van de bestuursleden uitmaakt. 
Daarom stellen we voor het bedrag van de verhoging in die mate te beperken dat het totaalbedrag voor 
IGEAN (dat mee door de gemeenten gefinancierd wordt) niet hoger uitkomt dan in de periode voor de 
decretale/statutenwijziging. 
Er wordt een amendement voorgesteld over de presentiegelden namelijk "De verhoging van de 
presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was voor de periode 2016-
2018 prorata te verdelen.” 
Stemming Amendement Vlaams Belang 'Presentiegelden' 
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer) 
23 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, 
Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 
3 onthoudingen (Joziena Slegers, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 
 
Het amendement wordt niet aangenomen. 
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Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 8 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, 
Ilse De Beuckelaer) 

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. 
  
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
  

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

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. 
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 algemene vergadering 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. 



10 

  
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop 
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan 
de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan 
de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
  
Benoemen leden raad van bestuur 
Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een 
algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 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. 
  
Benoemen leden adviescomités  
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een 
adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 
Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in 
aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel het OCMWn die belang hebben bij de betrokken 
doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die 
bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling. 
Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 
vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 
werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit 
comité. 
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 
  
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren 
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 met volgende dagorde: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2019 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019 
5.  Presentiegelden – aanpassen 
6.  Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités. 
  
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 144ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel 
tot aanpassing van de presentiegelden 

2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 
  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van 
de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 
  

Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
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Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van 
29.04.2020 
Voorzitter L. Nicolaï geeft het woord aan raadslid L. Torfs. 
Raadslid L. Torfs stelt dat hij dezelfde tussenkomst heeft als bij het vorige agendapunt met de vraag aan de 
vertegenwoordiger om tegen te stemmen. 
Burgemeester S. Deckers verwijst naar hetzelfde antwoord. 
Voorzitter L. Nicolaï legt het amendement, ingediend door Vlaams Belang, dat reeds toegelicht werd bij 
agendapunt 5 ter stemming voor aan de raad van maatschappelijk welzijn. 
Stemming Amendement Vlaams Belang  over de Presentiegelden : "De verhoging van de 
presentiegelden wordt beperkt tot het totaalbedrag van 66.996,60-€, dat geldig was voor de periode 
2016-2018 prorata te verdelen.” 
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer) 
23 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, 
Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 
3 onthoudingen (Joziena Slegers, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 
Het amendement wordt niet aangenomen. 

Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 8 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, 
Ilse De Beuckelaer) 

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 
 


