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Notulen OCMW-raad  
21 maart 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 (Viersel), 
Straateinde 2B. 

De OCMW-raad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder 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 1 maart 2016 waarbij de woning, gelegen te 2240 Zandhoven 
(Viersel), Straateinde 2B werd toegewezen aan de heer XXXXX met ingang van 1 mei 
2016;- dat de heer XXXXX voormeld overleden is op 18 december 2018 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 vier kandidaat-huurders op de lijst hebben afgezien van 
voormelde woning. 

Overwegende dat de vijfde kandidaat-huurder, zijnde de heer XXXXX (XXXXX) interesse 
heeft in voormelde woning;- dat de heer XXXXX voormeld voldoet aan de voorwaarden. 

Gelet op voormeld reglement van toewijzing waarin vermeld staat dat de OCMW raad de 
huurwoningen toewijst. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn OCMW Zandhoven te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te handelen bij de 
ondertekening van de huurovereenkomst. 

Overwegende dat de huurovereenkomst de rechten en plichten van beide partijen 
omschrijft. 

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De woning gelegen te 2240 Zandhoven (Viersel), Straateinde 2B wordt toegewezen aan 
de heer XXXXX, geboren te XXXXX op XXXXX, (XXXXX). 
Artikel 2. 
Mevrouw Paula Henderickx, voorzitter OCMW-raad en mevrouw Annick Smeets, 
algemeen directeur, worden afgevaardigd om de raad voor maatschappelijk welzijn bij 
het afsluiten van de huurovereenkomst te vertegenwoordigen en namens de raad 
voormeld rechtsgeldig te handelen. 
Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de betrokken diensten. 

Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele 
personeelsleden: goedkeuring. 

De OCMW-raad, 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid. 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 
november 2008. 

Gelet op de toewijzing van 29 juli 2010 van de opdracht door RSZPPO aan een 
samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke 
handelsvennootschap. 

Gelet op het kaderreglement 2de pensioenpijler contractanten en het model van 
raadsbesluit die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 
december 2009. 

Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het 
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, goedgekeurd in 
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013. 

Gelet op zijn beslissing van 14 oktober 2010 houdende de invoering van een aanvullende 
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden;- dat de pensioentoelage 1% van 
het pensioengevend jaarloon bedraagt. 

Gelet op de wet overheidspensioenen van 30 maart 2018;- dat de mogelijkheid bestaat 
om een korting op de responsabiliseringsbijdrage te verkrijgen bij het verhogen van de 
tweede pensioenpijler. 

Overwegende dat om optimaal van de korting te kunnen genieten de stijging best wordt 
ingevoerd met ingang van 1 januari 2019 naar 2%. 

Gelet op het feit dat alle contractuele personeelsleden aangesloten zijn, inclusief artikel 
60 en andere tewerkstellingsvormen. 

Gelet op de simulaties van Belfius;- dat de kredieten hiervoor voorzien zijn in het budget 
van de volgende jaren. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Gelet op het protocol en akkoord van 12 maart 2019. 

Op voorstel van het vast bureau. 

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De pensioentoelage voor contractuele personeelsleden bedraagt met ingang van 1 
januari 2019 2% van het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan RSZ (Jozef II-straat 47, 1000 
Brussel), dienst Financiën en Personeel. 

CIPAL: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De OCMW-raad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (‘DLB’) en in het bijzonder op 
artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een 
algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging 
van de raad van bestuur wordt overgegaan. 

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 14 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal. 

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

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

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

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder artikel 
30 dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; - dat het 
belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie 
en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. 

Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van 
Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij 
individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen 
vertegenwoordigen. 

Gelet op de mail van 21 februari 2019 Van CIPAL m.b.t. de gezamenlijke voordrachtlijst 
en met de vraag om de procedure van ABB te volgen. 

Gelet op het voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 
- Dries Wim, burgemeester Genk; 
- Eens Karolien, schepen Tessenderlo; 
- Fourie Lore, schepen Landen; 
- Geypen Greet, schepen Mechelen; 
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- Iacopucci Pietro, schepen Waregem; 
- Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar; 
- Mannaert Dieter, schepen Dendermonde; 
- Matheï Steven, burgemeester Peer; 
- Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg; 
- Paredaens Koen, schepen Zoersel; 
- Stijnen Francis, schepen Turnhout; 
- Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal; 
- Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem; 
- Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem; 
- Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen. 

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide 
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal 

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening 
gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, 
bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing 
binnen de raad van bestuur 

Na beraadslaging en stemming. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders 
goed. 

Artikel 2. 
De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: de heer Paul Verbeeck, burgemeester van de gemeente Nijlen. 

Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform 
dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of 
indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan 
blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 

Artikel 4. 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal (Cipalstraat 1 - 2440 Geel). 

VVSG VZW: 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 OCMW-raad, 

Gelet op het lidmaatschap van OCMW Zandhoven bij VVSG. 

Overwegende dat de statuten van de vzw VVSG stipuleren dat het mandaat van 
afgevaardigde van het OCMW in de Algemene Vergadering van de vzw VVSG, van 
rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe raad. 

Overwegende dat het dienvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde aan te stellen, 
gerechtigd om OCMW Zandhoven te vertegenwoordigen op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van de genoemde vzw. 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW en diens 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de vzw VVSG die 
vanaf het jaar 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 vergadering. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Luc Van Hove bekomt 23 stemmen. 

De heer Luc Van Hove, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger van het OCMW. 

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.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Annick Smeets bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Annick Smeets, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het 
OCMW. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw VVSG (Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 
Brussel), worden overgemaakt. 

Ethias Verzekering: 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 OCMW-raad, 

Overwegende dat OCMW Zandhoven aangesloten is bij Ethias Verzekering. 

Gelet op de statuten van Ethias verzekering waaruit o.m. blijkt dat het OCMW zich op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen kan laten vertegenwoordigen door een lid van 
de bestuursorganen of door een personeelslid van het OCMW. 

Overwegende dat het aangewezen is een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te 
duiden om het OCMW te vertegenwoordigen op de (buitengewone) algemene vergadering 
van Ethias Verzekering. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 
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in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW en diens 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf het jaar 
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.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Rudy Willems bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Rudy Willems, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger van het OCMW. 

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

vergaderingen. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Luc Verelst bekomt 14 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 9 stemmen. 

De heer Luc Verelst, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het OCMW. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan Ethias Verzekering (Rue des Croisiers 24 -4000 
Luik), worden overgemaakt. 

De Zandschakel VZW: aanwijzen van een vertegenwoordiger en 
deskundige van het OCMW voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

De OCMW-raad, 

Overwegende dat OCMW Zandhoven lid is van De Zandschakel vzw (Liersebaan 52- 2240 
Zandhoven). 

Overwegende dat ingevolge artikel 5 van de statuten van De Zandschakel vzw de leden 
van de vereniging het recht hebben om een vertegenwoordiger en dienst plaatsvervanger 
aan te duiden voor het bijwonen van de algemene vergadering. 

Overwegende dat het dienvolgens wenselijk is een afgevaardigde aan te stellen, 
gerechtigd om OCMW Zandhoven te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen 
van de genoemde vzw en een stem te hebben in het plaatselijk sociaal beleid. 

Overwegende dat het ook noodzakelijk is om een deskundige aan te stellen; - gelet op 
het voorstel om de heer Jan Aertgeerts, maatschappelijk assistent hiervoor af te 
vaardigen 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 28 
en 34. 

GAAT OVER, 
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in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 23 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger van het OCMW. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
De heer Jan Aertgeerts, maatschappelijk assistent OCMW Zandhoven, wordt aangesteld 
als deskundige. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan De Zandschakel vzw (Liersebaan 52 - 2240 
Zandhoven), worden overgemaakt. 

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

De OCMW-raad, 

Gelet op zijn beslissing van 4 november 2002;- dat OCMW Zandhoven sinds 2003 
aandeelhouder is van CV De Ideale Woning. 

Gelet op de statuten van CV De Ideale Woning. 

Overwegende dat elke vennoot overeenkomstig de statutaire bepalingen slechts één 
natuurlijke persoon als vertegenwoordiger mag aanduiden;- dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 

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

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger van het OCMW voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

BESLUIT VERDER, 
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Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan CV De Ideale Woning (Diksmuidelaan 276 – 
2600 Berchem) bezorgd. 

CVBA Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen: 
aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergadering en voordracht kandidaat-
lid van de Raad van Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De OCMW-raad, 

Overwegende dat het OCMW sinds 1979 aandeelhouder is van CVBA sociale bouw- en 
kredietmaatschappij ARRO Antwerpen (hierna kortweg “ARRO Antwerpen”), of de 
vroegere Gewestelijke Maatschappij ‘Noord en Zuid Antwerpen’ voor de kleine 
landeigendom. 

Overwegende dat OCMW Zandhoven de deelname in ARRO Antwerpen wenst te 
behouden. 

Overwegende dat voor de functie van vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) niet is vereist 
dat men lid is van de OCMW-raad. 

Overwegende dat de raad het zinvol acht een bestuursmandaat op te nemen binnen 
ARRO Antwerpen. 

Overwegende dat het wenselijk is deze mandaten voor de ganse legislatuur vast te 
leggen;- dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering. 

Overwegende dat elke vennoot overeenkomstig de statutaire bepalingen slechts een 
natuurlijke persoon als vertegenwoordiger mag aanduiden. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting tot de aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen en een kandidaat–lid van de Raad van bestuur 
van ARRO Antwerpen vanaf de volgende algemene vergadering 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.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Viki Veris bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Viki Veris, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger voor het OCMW. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van een 
kandidaat-lid van de Raad Van Bestuur ARRO Antwerpen. 
Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  

De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
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- Frans Van de Peer bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

De heer Frans Van de Peer, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot van een kandidaat-lid van de Raad Van Bestuur ARRO 
Antwerpen voor het OCMW. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan CVBA Sociale Bouw- en kredietmaatschappij 
ARRO Antwerpen (Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 - 2100 Deurne) bezorgd. 

KINA: intrekken van een vroegere beslissing en aanwijzen van 2 
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergadering vanaf het jaar 2019 tot en 
met 31 december 2024. 

De OCMW-raad, 

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 dat de OCMW-raad een afgevaardigde die deel uitmaakt van de algemene 
vergadering kan voordragen als lid van de Raad van Bestuur van KINA p.v. 

Gelet op het schrijven van KINA p.v. van 8 maart 2019 met ref. JH/IH/190308 waarin zij 
opmerken dat de kandidaten voor de Raad van Bestuur ook dienen te zetelen in de 
Algemene Vergadering en de vraag om een aangepaste raadsbeslissing over te maken. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende de aanwijzen van twee 
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en een lid Raad van Bestuur van KINA p.v. vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

Overwegende dat mevrouw Mieke Maes niet aangeduid werd als vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering;- dat hierdoor de voordracht als lid Raad van Bestuur 
onontvankelijk is;- dat het aanwijzen van een lid Raad van Bestuur in een afzonderlijke 
beslissing dient te gebeuren. 

Overwegende dat het daarom nodig is om voormelde beslissing integraal te vervangen 
door twee nieuwe beslissingen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

GAAT OVER, 

A. in openbare zitting in één stemronde tot de aanduiding van 2 

vertegenwoordigers voor de raad van maatschappelijk welzijn voor de 
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(buitengewone) algemene vergaderingen die vanaf 2019 georganiseerd worden 
tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  
De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 14 stemmen; 
- Joris Peeraer bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Mieke Maes, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger. 
De heer Joris Peeraer, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, 
is aangesteld tot vertegenwoordiger. 

B. in openbare zitting 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.  
De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Betty Bossaerts bekomt 14 stemmen; 
- Emily Sterkmans bekomt 9 stemmen. 

Mevrouw Betty Bossaerts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger. 
Mevrouw Emily Sterkmans, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van twee 
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en een lid Raad van Bestuur van KINA p.v. vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024 wordt ingetrokken. 

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

KINA: intrekken van een vroegere beslissing en aanwijzen van een 
lid van de Raad van Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

De OCMW-raad, 

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. 
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Overwegende dat de OCMW-raad een afgevaardigde die deel uitmaakt van de algemene 
vergadering kan voordragen als lid van de Raad van Bestuur van KINA p.v. 

Gelet op het schrijven van KINA p.v. van 8 maart 2019 met ref. JH/IH/190308 waarin zij 
opmerken dat de kandidaten voor de Raad van Bestuur ook dienen te zetelen in de 
Algemene Vergadering en de vraag om een aangepaste raadsbeslissing over te maken. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende de aanwijzen van twee 
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en een lid Raad van Bestuur van KINA p.v. vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

Overwegende dat mevrouw Mieke Maes niet aangeduid werd als vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering;- dat hierdoor de voordracht als lid Raad van Bestuur 
onontvankelijk is;- dat het aanwijzen van een lid Raad van Bestuur in een afzonderlijke 
beslissing dient te gebeuren. 

Overwegende dat het daarom nodig is om bovenstaande beslissing integraal te 
vervangen door twee nieuwe beslissingen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting in één stemronde tot het aanduiden van een lid voor de Raad 

van Bestuur die vanaf 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

Er nemen 23 leden aan de stemming deel.  
De uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 23; 
- aantal blanco of ongeldige stemmen: geen; 
- Mieke Maes bekomt 23 stemmen. 

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

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
Zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van twee 
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen en een lid Raad van Bestuur van KINA p.v. vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024 wordt ingetrokken. 

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

GOEDKEUREN VERSLAG 

Verslag vorige zitting. 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 14 februari 2019, en 
overeenkomstig art. 32 van het decreet lokaal bestuur, zijn de notulen van bedoelde 
zitting, goedgekeurd. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,   

   
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur Voorzitter 
 


