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Notulen OCMW-raad  
14 februari 2019 

 

Aanwezig: Paula Henderickx, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, Rudy Willems, 
Mieke Maes, schepenen 

 Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Pieter Helsen, 
Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, 
Tom Van Bergen, Monique Suls en Emily Sterkmans, leden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: - 
 

De voorzitter opent de vergadering. 

OPENBAAR 

Toewijzen van een huurwoning te Zandhoven, Pater Damiaanlaan 
21: Bekrachtigen van een beslissing Vast Bureau. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 
en 78 m.b.t. de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Gelet op het reglement betreffende de huur en toewijzing van de huurwoningen van het 
OCMW, zoals laatst gewijzigd en goedgekeurd in de OCMW raad van 1 juli 2014. 

Gelet op zijn beslissing van 6 april 2009 waarbij de woning, gelegen te 2240 Zandhoven, 
Pater Damiaanlaan 21 werd toegewezen aan mevrouw xxxxx met ingang van 1 mei 
2009;- dat mevrouw xxxxx voormeld overleden is op xxxxx en dat aldus de woning 
opnieuw kan verhuurd worden. 

Gelet op artikel 4 van voormeld reglement dat stelt dat de woning door de OCMW raad 
wordt toegewezen aan de kandidaat-huurder die is ingeschreven op de kandidaat 
huurderslijst. 

Overwegende dat de eerste kandidaat-huurders op de lijst hebben afgezien van 
voormelde woning. 

Overwegende dat de tweede kandidaat-huurder, zijnde xxxxx, wonende te 2240 
Zandhoven, xxxxx interesse heeft in voormelde woning; - dat xxxxx voormeld voldoet 
aan de voorwaarden. 

Gelet op voormeld reglement van toewijzing waarin vermeld staat dat de OCMW raad de 
huurwoningen toewijst;- dat ingevolgde de start van de nieuwe legislatuur in januari 
enkel de installatievergadering plaatsvond en de volgende gemeenteraadszitting pas 
plaatsvindt op 14 februari as. 

Overwegende dat de woning reeds leeg stond en xxxxx de woning wilde huren vanaf 18 
januari;- dat het aangewezen leek om op het ogenblik van verhuring te beschikken over 
een huurovereenkomst zodat de rechten en plichten voor beide partijen gekend zijn. 
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Overwegende dat het vast bureau om die reden bij hoogdringendheid de toewijzing van 
de huurwoning, gelegen te Zandhoven Pater Damiaanlaan 21 en bijhorende 
huurovereenkomst dient goed te keuren. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn OCMW Zandhoven te vertegenwoordigen en namens het OCMW rechtsgeldig te 
handelen. 

Overwegende dat deze beslissing van het vast bureau zal bekrachtigd worden op de 
eerstvolgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 februari 2019. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het Vast Bureau met 
betrekking tot de toewijzing van de huurwoning te Zandhoven, Pater Damiaanlaan 21. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de betrokken diensten. 

Lokale Adviescommissie levering elektriciteit, gas en water: 
aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale 
adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water, artikel 7, §1, en latere wijzigingen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder 
artikel 87 en 90. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de 
samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale 
levering van elektriciteit, gas en water;- dat voormeld decreet ook de samenstelling van 
de lokale adviescommissie (LAC) regelt. 

Overwegende dat de adviesbevoegdheid van het LAC in het verlengde ligt van de 
hoofdopdracht van het OCMW; met name het verzekeren van het recht op 
maatschappelijke dienstverleningen integratie; - dat voor de samenstelling van het LAC 
daarom ook bij voorrang gekozen wordt voor personen die ter zake ervaring hebben, en 
bij voorrang personen zetelend in het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

GAAT OVER, 
in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor de raad van maatschappelijk welzijn voor de lokale 
adviescommissie levering elektriciteit, gas en water die vanaf 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de raad van maatschappelijk welzijn voor de lokale 
adviescommissie levering elektriciteit, gas en water die vanaf 2019 
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
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- Mieke Maes bekomt 21 stemmen; 
- Mieke De Moor bekomt 2 stemmen. 

Mevr. Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger voor de lokale adviescommissie levering 
elektriciteit, gas en water. 

Bij de voormelde stemopneming traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen 
op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Eén uittreksel van onderhavige raadsbeslissing zal aan EANDIS (Brusselsesteenweg 199-
9090 Melle) worden bezorgd. 

Delegatie voorzitter OCMW-raad aan voorzitter Vast Bureau: 
akteneming. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 41, 
§2, 11°, 277, 279 en 281. 

Gelet op de beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 4 februari 2019 houdende de delegatie met ingang van 
heden tot en tot 31 december 2024 van de bevoegdheid tot het ondertekenen van alle 
notariële akten en briefwisseling, met betrekking tot de raad voor maatschappelijk 
welzijn aan de heer Luc van Hove, burgemeester en lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de delegatie met ingang van heden 
tot en tot 31 december 2024 van de bevoegdheid tot het ondertekenen van alle notariële 
akten en briefwisseling, met betrekking tot de raad voor maatschappelijk welzijn aan de 
heer Luc van Hove, burgemeester en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan het secretariaat bezorgd. 

Delegatie Bijzonder Comité Sociale Dienst: akteneming 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 277 § 
3. 

Gelet op de beslissing van de algemeen directeur van 4 februari 2019 houdende de 
delegatie van het bijwonen van het bijzonder comité van de sociale diensten, het 
notuleren van de vergaderingen en het ondertekenen van de notulen voor de legislatuur 
2019-2025 aan mevrouw Sofie Pareit (Nachtegaaldreef 28 - 2242 Pulderbos), 
diensthoofd Mens en Welzijn. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt akte van delegatie van de bevoegdheden inzake het bijzonder 
comité van de sociale dienst aan mevrouw Sofie Pareit. 
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Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst secretariaat overgemaakt worden. 

KINA: aanwijzen van twee vertegenwoordigers en twee 
plaatsvervangers voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en een lid van de Raad van Bestuur vanaf het jaar 
2019 tot en met 31 december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder deel 3, titel 
4 hoofdstuk 2 over welzijnsverenigingen en artikel 484 §1 houdende de 
vertegenwoordiging in de organen van de vereniging door leden van hun Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

Gelet op het lidmaatschap van OCMW Zandhoven in KINA p.v.. 

Gelet op het schrijven van KINA p.v. van 20 december 2018 betreffende de 
vertegenwoordiging van het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v.. 

Overwegende dat volgens artikel 31 van de statuten van KINA p.v. de deelgenoten in de 
Algemene Vergadering van KINA p.v. vertegenwoordigd worden door twee 
afgevaardigden of hun plaatsvervangers. 

Overwegende de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een afgevaardigde die deel uitmaakt 
van de Algemene Vergadering kan voordragen als lid van de Raad van Bestuur van KINA 
p.v. 

GAAT OVER, 

A. in openbare zitting en bij geheime stemming in één stemronde tot de aanduiding 
van 2 vertegenwoordigers voor de raad van maatschappelijk welzijn voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen; 
- Paula Henderickx bekomt 7 stemmen; 
- May Peeters bekomt 7 stemmen. 

Dhr.  Oliver Vertruyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger. 

Mevr. Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger. 

Dat bij staking der stemmen de jongste kandidaat in jaren is verkozen. 

B. in openbare zitting en bij geheime stemming in één stemronde tot de aanduiding 
van de 2 plaatsvervangers voor de raad van maatschappelijk welzijn voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
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- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen; 
- Betty Bossaerts bekomt 7 stemmen; 
- Maria Van Rompaey bekomt 7 stemmen. 

Mevr. Emily Sterkmans, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger. 

Mevr. Betty Bossaerts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger. 

Dat bij staking der stemmen de jongste kandidaat in jaren is verkozen. 

C. in openbare zitting en bij geheime stemming in één stemronde tot het aanduiden 
van de lid Raad van Bestuur die vanaf 2019 georganiseerd worden tot en met 
31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Mieke Maes bekomt 14 stemmen; 
- Oliver Vertruyen bekomt 9 stemmen 

Mevr. Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot lid Raad van bestuur. 

Bij de drie stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een uittreksel van onderhavige raadsbeslissing zal worden bezorgd aan KINA 
(Antwerpsesteenweg 503-2390 Malle). 

CIPAL: aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op 
artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en 
op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking. 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(hierna kortweg ‘Cipal’). 

Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling 
van de algemene vergadering. 

Overwegende dat 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. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van CIPAL die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 
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A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Betty Bossaerts bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

Mevr. Betty Bossaerts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van een 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

Dhr. Jelle Lauwereys, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissingen en zal 
onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan CIPAL (Cipalstraat 1 - 2440 
Geel). 

IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een vertegenwoordiger van 
het OCMW en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen, vertegenwoordigers van de 
beleidsgroep energie vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 
2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd. 

Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 
8 juli 1969. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening. 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 
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Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening en de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, zoals bevestigd bij goedkeuring van het 
Ministerieel Besluit van 10 april 2014 door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, zoals bevestigd bij goedkeuring van het Ministerieel Besluit van 3 oktober 
2016 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging in het kader van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers moeten aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel 
uitmaakt. 

Overwegende dat het OCMW Zandhoven lid is bij IGEAN dienstverlening en dus voor 
IGEAN dienstverlening nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers dient aan te 
duiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering; 
- beleidsgroep energie. 

Algemene vergadering 
Gelet op decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432 en artikel 33§1. 
Overwegende dat de statuten van IGEAN dienstverlening bepalen dat de algemene 
vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers;- dat voor de 
OCMW’s deze rechtstreeks aangewezen worden door de organen die, krachtens de 
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of 
toetreding te beslissen;- dat ieder OCMW minstens één afgevaardigde en ook één 
plaatsvervanger aanduidt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 447 dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid 
van een van de andere organen (adviescomité);- dat de aanstelling van één 
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige 
legislatuur;- dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Beleidsgroep Energie 
Overwegende dat IGEAN dienstverlening erkend is als energiehuis voor het verstrekken 
van energieleningen. 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd 
tussen IGEAN dienstverlening en het OCMW en dat de oprichting een beleidsgroep 
voorziet die instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking van het 
energiehuis. 

Overwegende dat elk OCMW één effectief en één plaatsvervangend lid aanduidt voor 
deze beleidsgroep;- dat deze vertegenwoordiger die aangesteld wordt minstens OCMW-
raadslid is;- dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige legislatuur. 
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Overwegende dat het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers op zich 
geen financiële gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn en diens plaatsvervanger, 
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen en beleidsgroep energie die 
vanaf 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Paula Henderickx bekomt 13 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 1 stem. 

Mevr. Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Dirk Vercammen bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Dhr. Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

C. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Dhr. Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 

D. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de beleidsgroep energie. 
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Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- May Peeters bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Mevr. May Peeters, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de beleidsgroep 
energie. 

Bij de vier voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 
(Doornstraat 60-2160 Wommelgem) worden bezorgd. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van het OCMW en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen, vertegenwoordigers van de 
adviescomité veiligheid vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 
november 2003. 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid en de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, zoals bevestigd bij het Ministerieel 
Besluit van 10 april 2014 door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 
21 juni 2034, zoals bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 door de 
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging in het kader van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
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Overwegende dat het OCMW Zandhoven lid is bij IGEAN milieu & veiligheid en dus voor 
IGEAN milieu & veiligheid nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers dient aan te 
duiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering; 
- adviescomité veiligheid. 

Algemene vergadering 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432 en artikel 34§1. 

Overwegende dat de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen dat de algemene 
vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de deelnemers;- dat ze voor 
de OCMW’s rechtstreeks aangewezen worden door de organen die, krachtens de 
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of 
toetreding te beslissen;- dat ieder OCMW minstens één afgevaardigde en ook één 
plaatsvervanger aanduidt. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 447 dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen de vertegenwoordiger op de algemene vergadering en 
het lid van een van de andere organen (adviescomité);- dat de aanstelling van één 
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger bij voorkeur geldt voor de volledige 
legislatuur;- dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald 
wordt voor elke algemene vergadering. 

Adviescomité veiligheid 
Gelet op artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid waarin bepaald wordt 
dat er een adviescomité ‘veiligheid’ wordt opgericht;- dat deze 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. 

Overwegende dat elk OCMW dat beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW op 
basis hiervan één vertegenwoordiger aanduidt;- dat deze vertegenwoordiger minstens 
raadslid is;- dat de aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger bij voorkeur 
geldt voor de volledige legislatuur. 

Overwegende dat het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers op zich 
geen financiële gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de e-mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn en diens plaatsvervanger, 
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen en een vertegenwoordiger voor 
het adviescomité veiligheid die vanaf 2019 georganiseerd worden tot en met 31 
december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Paula Henderickx bekomt 13 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 1 stem. 



 

OCMW Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 11 

Mevr. Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Dirk Vercammen bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Dhr. Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergadering. 

C. Er wordt een derde stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor het adviescomité veiligheid. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Pieter Helsen bekomt 9 stemmen. 

Dhr. Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger van voor het adviescomité veiligheid. 

Bij de drie voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
(Doornstraat 60- 2160 Wommelgem) worden bezorgd. 

CIPAL: goedkeuren van de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019 en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 
77 en artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering. 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(“Cipal ”). 

Gelet op de statuten van Cipal. 

Gelet op zijn beslissing van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal. 

Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van 
Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
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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 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering. 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals 
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail van 22 januari 2019, goedgekeurd. 

Artikel 2. 
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 3. 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

IGEAN Dienstverlening: goedkeuren van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 houdende de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder 
IGEAN cv genoemd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de 
omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
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Overwegende dat OCMW Zandhoven lid is van IGEAN dienstverlening. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 
Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat de concrete voordracht regeling is 
opgenomen in artikel 17;- dat het resultaat hiervan een lijst is van 15 kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening;- dat de benoeming 
van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 440;- dat een lid met 
raadgevende stem, rechtstreeks aangewezen door verschillende gemeenten, kan 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat er per regio 
maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden;- dat er rekening 
gehouden wordt 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. 

Overwegende dat door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met 
raadgevende stem per regio gerangschikt worden op basis van voormelde criteria;- dat 
de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio 
best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in 
principe voor de volledige legislatuur geldt. 
Overwegende dat de raad van bestuur van 5 december 2018 beslist heeft om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN 
(Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u met als 
enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6 februari 2019 houdende de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 
Overwegende dat de nodige documenten via het infonet ter beschikking gesteld werden 
van de deelnemers. 
Gelet op zijn beslissing van heden houdende het aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432. 
Gelet op artikel 33§1 van de statuten houdende de bepaling dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald moet worden voor elke algemene 
vergadering. 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het bestuur. 
Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen 
van IGEAN (Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 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: 

gemeenten regio grootte naam M/V 

Gemeente Aartselaar zuid middel Eddy Vermoesen M 

Gemeente Brasschaat noord groot Goele Fonteyn V 

Gemeente Boom zuid middel Ann De Smedt V 

      Jeroen Baert (*) M 

Gemeente Hemiksem zuid klein Jenne Meyvis M 

Gemeente Hove zuid klein Koen Volckaerts M 

Gemeente Kontich zuid groot Cindy Vanbaeden V 

Gemeente Malle noord middel Harry Hendrickx M 

      Sanne Van Looy (*) V 

Gemeente Niel zuid klein Bart Van der Velde M 

Gemeente Ranst midden middel Johan De Ryck M 

Gemeente Schelle zuid klein Vera Goris V 

Gemeente Schilde midden middel Dirk Bauwens M 

Gemeente Schoten midden groot Walter Brat M 

Gemeente Stabroek noord middel Rik Frans M 

Gemeente Wuustwezel noord groot Dieter Wouters M 

Gemeente Zwijndrecht zuid middel Ann Van Damme V 

(*) na 3 jaar 

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 maart 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 
bezorgd worden. 

IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuren van de agendapunten en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
houdende het verlijden van de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Overwegende dat OCMW Zandhoven lid is van IGEAN milieu & veiligheid 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 
Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid ;- dat de concrete voordracht regeling 
is opgenomen in artikel 18;- dat het resultaat hiervan een lijst is van 15 kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid;- dat de benoeming 
van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 440;- dat een lid met 
raadgevende stem, rechtstreeks aangewezen door verschillende gemeenten, kan 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

Overwegende dat de statuten de criteria vermelden die bepalend zijn voor de wijze van 
aanwijzing van die afgevaardigden;- dat dit altijd raadsleden zijn die verkozen werden in 
de betrokken gemeenten ;- dat geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid ;- dat er per regio 
maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden;- dat er rekening 
gehouden wordt 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. 

Overwegende dat door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met 
raadgevende stem per regio gerangschikt worden op basis van voormelde criteria;- dat 
de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 akte neemt van de per regio 
best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
Overwegende dat de aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur in 
principe voor de volledige legislatuur geldt. 
Overwegende dat de raad van bestuur van 5 december 2018 beslist heeft om de 
buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN 
(Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 2019 om 19 u met als 
enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur. 
Gelet op het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6 februari 2019 houdende de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 
Overwegende dat de nodige documenten via het infonet ter beschikking gesteld werden 
van de deelnemers. 
Gelet op zijn beslissing van heden houdende het aanwijzen van een vertegenwoordiger 
van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 432. 
Gelet op artikel 34§1 van de statuten houdende de bepaling dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald moet worden voor elke algemene 
vergadering. 
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Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het bestuur. 
Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de 
burelen van IGEAN (Doornaardstraat 60 -2160 Wommelgem) op woensdag 20 maart 
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: 

gemeenten regio grootte naam M/V 

stad Antwerpen A'pen groot Carl Geeraerts M 

Gemeente Boechout zuid middel Dirk Crollet M 

Gemeente Borsbeek midden klein Kristof Van de Velde M 

Gemeente Brecht noord groot Eline Peeters V 

Gemeente Edegem zuid groot Sofie De Leeuw V 

Gemeente Essen noord middel Brigitte Quick V 

Gemeente Kalmthout noord middel Maarten De Bock M 

Gemeente Kapellen noord groot Koen Helsen M 

Gemeente Lint zuid klein Harry Debrabandere M 

stad Mortsel midden groot Erik Broeckx M 

Gemeente Rumst zuid middel Benjamin De Roeck M 

Gemeente Wijnegem midden klein Ivo Wynants M 

Gemeente Wommelgem midden klein Frank Gys M 

Gemeente Zandhoven midden klein Maria Van Rompaey V 

Gemeente Zoersel midden groot Liesbeth Verstreken V 

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 maart 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 
bezorgd worden. 

IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder 
voor de raad van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 houdende de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder 
IGEAN cv genoemd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969. 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de 
omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur lokale besturen kandidaat-
bestuurders kunnen voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Overwegende dat OCMW Zandhoven lid is van IGEAN dienstverlening. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 

Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening ;- dat de concrete voordracht regeling is 
opgenomen in artikel 17. 

Overwegende dat een vergadering van burgemeesters die door de deelnemende 
gemeenten werden voorgedragen na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
een consultatie- en formatieopdracht uitwerkten, waarbij formateurs de opdracht kregen 
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 
Overwegende dat 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 

Overwegende dat er per regio (noord, midden, zuid) twee leden worden aangeduid. 

2. Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Overwegende dat alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens 
inwonersaantal en wel als volgt: 
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Categorie 1 - klein: tot 13.000 inwoners 
Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners 
Categorie 3 - groot: > 20.000 inwoners 

Overwegende dat er voor categorie 1 en 2 twee leden worden aangeduid; dat er 
voor categorie 3 drie leden worden aangeduid. 

3. Indeling volgens geslacht 

Overwegende dat maximaal twee derden (2/3) van de leden van hetzelfde geslacht 
is. 

Gelet op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10 januari 2019 waarbij het 
volgende beslist werd: 

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. 

Overwegende dat begin februari de formateurs het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht aan IGEAN bezorgd hebben;- dat op basis hiervan IGEAN voorliggende 
ontwerpbeslissing voorbereid heeft. 

Overwegende dat OCMW Zandhoven zelf geen voordracht doet voor een kandidaat-lid 
voor de raad van bestuur. 

Overwegende dat om 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 OCMW Zandhoven, één van de kandidaat-
bestuurders uit de lijst van 15 aanduidt om het OCMW te vertegenwoordigen;- dat 
daarom aan alle deelnemers gevraagd wordt om 

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. 

Overwegende dat de aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
voor de volledige legislatuur geldt. 

Overwegende dat het aanduiden van kandidaat-bestuurders op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde 
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening. 

gemeenten regio grootte naam M/V 

Gemeente Aartselaar zuid middel Eddy Vermoesen M 

Gemeente Brasschaat noord groot Goele Fonteyn V 

Gemeente Boom zuid middel Ann De Smedt V 

      Jeroen Baert (*) M 

Gemeente Hemiksem zuid klein Jenne Meyvis M 

Gemeente Hove zuid klein Koen Volckaerts M 

Gemeente Kontich zuid groot Cindy Vanbaeden V 

Gemeente Malle noord middel Harry Hendrickx M 

      Sanne Van Looy (*) V 

Gemeente Niel zuid klein Bart Van der Velde M 

Gemeente Ranst midden middel Johan De Ryck M 

Gemeente Schelle zuid klein Vera Goris V 

Gemeente Schilde midden middel Dirk Bauwens M 

Gemeente Schoten midden groot Walter Brat M 

Gemeente Stabroek noord middel Rik Frans M 

Gemeente Wuustwezel noord groot Dieter Wouters M 

Gemeente Zwijndrecht zuid middel Ann Van Damme V 

(*) na 3 jaar 

Artikel 2. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt deze lijst goed en duidt de heer Dieter 
Wouters uit Wuustwezel aan als kandidaat-bestuurder om OCMW Zandhoven te 
vertegenwoordigen voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening. Deze 
voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

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

IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en 
met 31 december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
houdende het verlijden van de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging 
IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366. 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid, bevestigd bij het 
ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 
juni 2034, bevestigd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging. 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur lokale besturen kandidaat-
bestuurders kunnen voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 

Overwegende dat OCMW Zandhoven lid is van IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 431 en 
434;- dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van 
bestuur beschikt;- dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 
bedraagt. 

Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid ;- dat de concrete voordracht regeling 
is opgenomen in artikel 18. 

Overwegende dat een vergadering van burgemeesters die door de deelnemende 
gemeenten worden voorgedragen na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
een consultatie- en formatieopdracht uitwerkt, 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 
Overwegende dat 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 

Overwegende dat er per regio (noord, midden, zuid) twee leden worden aangeduid. 

2. Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 
Overwegende dat 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 

Overwegende dat er voor categorie 1 en 2 twee leden worden aangeduid; dat er 
voor categorie 3 drie leden worden aangeduid. 

3. Indeling volgens geslacht 
Overwegende dat maximaal twee derden (2/3) van de leden van hetzelfde geslacht 
is. 

Gelet op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10 januari 2019 waarbij het 
volgende beslist werd: 
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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. 

Overwegende dat begin februari de formateurs het resultaat van de consultatie- en 
formatieopdracht aan IGEAN bezorgd hebben;- dat op basis hiervan IGEAN voorliggende 
ontwerpbeslissing voorbereid heeft. 

Overwegende dat OCMW Zandhoven zelf geen voordracht doet voor een kandidaat-lid 
voor de raad van bestuur. 

Overwegende dat om 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 OCMW Zandhoven één van de kandidaat-
bestuurders uit de lijst van 15 aanduidt om het OCMW te vertegenwoordigen;- dat 
daarom aan alle deelnemers gevraagd wordt om 

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. 

Overwegende dat de aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur 
voor de volledige legislatuur geldt. 

Overwegende dat het aanduiden van kandidaat-bestuurders op zich geen financiële 
gevolgen heeft voor het lokaal bestuur. 

Gelet op de mail van IGEAN van 15 januari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 

Gelet op de mail van IGEAN van 6 februari 2019 aan de algemeen directeur en aan de 
burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde 
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid. 

gemeenten regio grootte naam M/V 

stad Antwerpen A'pen groot Carl Geeraerts M 

Gemeente Boechout zuid middel Dirk Crollet M 

Gemeente Borsbeek midden klein Kristof Van de Velde M 

Gemeente Brecht noord groot Eline Peeters V 

Gemeente Edegem zuid groot Sofie De Leeuw V 

Gemeente Essen noord middel Brigitte Quick V 



 

OCMW Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 22 

Gemeente Kalmthout noord middel Maarten De Bock M 

Gemeente Kapellen noord groot Koen Helsen M 

Gemeente Lint zuid klein Harry Debrabandere M 

stad Mortsel midden groot Erik Broeckx M 

Gemeente Rumst zuid middel Benjamin De Roeck M 

Gemeente Wijnegem midden klein Ivo Wynants M 

Gemeente Wommelgem midden klein Frank Gys M 

Gemeente Zandhoven midden klein Maria Van Rompaey V 

Gemeente Zoersel midden groot Liesbeth Verstreken V 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt deze lijst goed en duidt de volgende 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Igean milieu & veiligheid aan om het 
OCMW te vertegenwoordigen: mevrouw Van Rompaey Maria – gemeente Zandhoven. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Artikel 3. 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
bezorgd worden. 

SVK De Woonkans VZW: aanwijzen van vier vertegenwoordigers 
voor de (buitengewone) algemene vergaderingen en twee leden 
van de Raad van Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder deel 3, titel 
4 hoofdstuk 5 over verenigingen voor sociale dienstverlening en artikel 511 houdende de 
vertegenwoordiging in de organen van de vereniging door leden van hun Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

Gelet op het lidmaatschap van OCMW Zandhoven van SVK De Woonkans VZW. 

Gelet op de e-mail van SVK De Woonkans VZW van 31 januari 2019 betreffende de 
vertegenwoordiging van het OCMW in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 
van SVK De Woonkans. 

Overwegende dat volgens artikel 12 van de statuten van SVK De Woonkans de 
deelgenoten in de Algemene Vergadering van SVK De Woonkans vertegenwoordigd 
worden door vier afgevaardigden en door twee vertegenwoordigers in de Raad van 
Bestuur;- dat ingevolge voormeld artikel 511 §2 de OCMW's enkel vertegenwoordigd 
kunnen worden door raadsleden en door deskundigen (max. 1/3). 

GAAT OVER, 

A. in openbare zitting en bij geheime stemming in één stemronde tot de aanduiding 
van 4 vertegenwoordigers voor de raad van maatschappelijk welzijn voor 
de (buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Joris Peeraer bekomt 9 stemmen; 
- Paula Henderickx bekomt 5 stemmen; 
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- Mieke Maes bekomt 5 stemmen; 
- Jelle Lauwereys bekomt 4 stemmen. 

Dhr. Joris Peeraer, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger. 

Mevr. Paula Henderickx, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger. 

Mevr. Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger. 

Dhr. Jelle Lauwereys, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger. 

B. in openbare zitting en bij geheime stemming in één stemronde tot het aanduiden 
van twee leden in de Raad van Bestuur die vanaf 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 23 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Joris Peeraer bekomt 9 stemmen; 
- Paula Henderickx bekomt 7 stemmen; 
- Mieke Maes bekomt 7 stemmen. 

Dhr. Joris Peeraer, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot lid Raad van bestuur. 

Mevr. Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot lid Raad van bestuur. 

Dat bij staking der stemmen de jongste kandidaat in jaren is verkozen. 

Bij de twee stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een uittreksel van onderhavige raadsbeslissing zal worden bezorgd aan SVK De 
Woonkans (Paradeplein 2 bus 4-2500 Lier). 

BESLOTEN 

Informatieveiligheid: kennisnemen van het verslag log controle op 
het rechtmatig gebruik van de kruispuntbank van de sociale 
zekerheid. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikels 24, 25 en volgende. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid artikels 2, 3 
en 4 waarin onder meer bepaald wordt dat over de schriftelijke en gemotiveerde 
adviezen vanwege de informatieveiligheidsdienst uiterlijk binnen een termijn van 90 
kalenderdagen beslist wordt. 
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Gelet zijn beslissing van 9 juli 2008 houdende de machtiging van KINA pv. om een 
informatieveiligheidsconsulent aan te stellen. 

Gelet op de minimale normen inzake de veiligheid op het niveau van de instellingen die 
deel uitmaken van het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

Gelet op de omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie van 15 december 2008 
waarbij de OCMW’s worden opgedragen om de regelmatigheid van het gebruik van de 
KSZ-toegang door zijn medewerkers op geregelde tijdstippen te controleren. 

Gelet op het voorliggende controleverslag uitgevoerd door Marc Smets, 
veiligheidsconsulent van KINA pv, op 3 december 2018. 

Na verdere bespreking. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Neemt kennis van het controleverslag uitgevoerd door Marc Smets, 
informatieveiligheidsconsulent van KINA pv, op 3 december 2018 : 
- Data van de gecontroleerde dagen (voor een gewone controle minstens 3 dagen): 23 
oktober, 26 november en 27 november 2018 
- Identiteit van de gebruiker(s): 

- Mevrouw Annemie Storms; 
- Mevrouw Ingrid Verlinden; 
- Mevrouw Romy Pittoors; 
- Mevrouw Kathleen Staes; 
- Mevrouw Ellen De Vos; 
- Mevrouw Jasmin Schellekens; 
- De heer Jan Aertgeerts. 

- Conclusie: de gecontroleerde opvragingen uit de steekproef zijn allen in het kader van 
hulpverlening uitgevoerd. 

Artikel 2. 
Een uittreksel van onderhavige raadsbeslissing zal worden bezorgd aan KINA p.v. t.a.v. 
informatieveiligheidsconsulent (Antwerpsesteenweg 503 - 2390 Malle). 

Goedkeuren verslag 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 4 december 2018 en 7 januari 
2019, overeenkomstig art. 32 van het decreet lokaal bestuur, zijn de notulen van 
bedoelde zittingen, goedgekeurd. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,   

   
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur Voorzitter 

 


