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De voorzitter opent de OCMW-vergadering.
OPENBAAR

Lokaal Opvanginitiatief (LOI): jaarverslag: akteneming
De OCMW-raad,
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals aangepast tot
op heden.
Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en
andere categorieën van vreemdelingen, ook wel opvangwet genoemd.
Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2002 tot regeling van de
terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de
kosten van de materiële hulp door de OCMW’s toegekend aan een behoeftige
asielzoeker gehuisvest in een lokaal opvanginitiatief.
Gelet op de overeenkomsten tussen het OCMW Zandhoven en het Federaal
Agentschap voor de opvang van asielzoekers, hierna genoemd Fedasil, betreffende
de materiële opvang van asielzoekers in het lokaal opvanginitiatief te Zandhoven.
Gelet op het voorliggende jaarverslag van het Lokaal opvanginitiatief van Zandhoven
m.b.t. het jaar 2018, dat een zeer volledig beeld geeft van de activiteiten binnen het
LOI alsook van de uitdagingen op dit gebied.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de toelichting.
Akteneming
BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag van het Lokaal opvanginitiatief van
Zandhoven m.b.t. het jaar 2018.

Arbeidstrajectbegeleiding: jaarverslag: akteneming

De OCMW-raad,
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, zoals tot op
heden gewijzigd voor wat het Vlaamse grondgebied betreft.
Gelet op de Wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke
integratie.
Gelet op artikel 33 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot
uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, zoals gewijzigd door de wet
van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
Gelet op het decreet inzake de tijdelijke werkervaring van 9 december 2016 en het
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring van 23
december 2016.
Gelet op de overeenkomst tussen enerzijds de OCMW’s van Malle, Ranst, Schelle,
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel en anderzijds KINA p.v. betreffende het
samenwerkingsverband sociale tewerkstelling.
Overwegende dat OCMW Zandhoven binnen dit samenwerkingsverband beroep doet
op een arbeidstrajectbegeleidster van KINA a rato van 11 uren/week op dinsdag en
woensdagvoormiddag.
Gelet op het voorliggende jaarverslag arbeidstrajectbegeleiding van Zandhoven
m.b.t. het jaar 2018, dat een beeld geeft van de begeleidingen en activiteiten binnen
de dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de toelichting.
Akteneming
BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag van de dienst arbeidstrajectbegeleiding
van het OCMW m.b.t. het jaar 2018.

ARRO: goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
algemene vergadering van 11 juni 2019
De OCMW-raad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Overwegende dat het OCMW sinds 1979 aandeelhouder is van CVBA sociale bouwen kredietmaatschappij ARRO Antwerpen (hierna kortweg “ARRO Antwerpen”), of de
vroegere Gewestelijke Maatschappij ‘Noord en Zuid Antwerpen’ voor de kleine
landeigendom.
Gelet op de statuten van ARRO Antwerpen.
Gelet op de oproepingsbrief van 11 april 2019 tot de statutaire algemene
vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen op dinsdag 11 juni 2019
om 11.00 uur in het gemeentehuis van Zandhoven met de volgende agendapunten:
1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder
verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap en de
klachtenrapportering
2. Kennisname van het verslag van de commissaris
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en de winstverdeling
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Ontslag en benoemingen van bestuurders
6. Verlenen van een lastgeving
7. Varia
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de
agendapunten te weigeren.

Overwegende dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering.
Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 21 maart 2019 waarbij mevrouw Veris Viki
werd aangesteld tot vertegenwoordiger van de OCMW Zandhoven, om deel te nemen
aan alle algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging ARRO die
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd.
Na verdere bespreking.
Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.
Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de statutaire
algemene vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen van 11 juni
2019, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 11 april 2019, goedgekeurd.
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd
benoemd, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van ARRO van 11
juni 2019 deel te nemen aan de bespreking over de 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.
Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan c.v.b.a. Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Deurne.

CIPAL: goedkeuren van de agendapunten alsmede de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
algemene vergadering van 27 juni 2019
De OCMW-raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur en in het bijzonder op artikel 77 inzake de
bevoegdheid van de OCMW-raad.
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg “Cipal”) van 14 april 2014.
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van Cipal.
Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw Bosschaerts Betty,
Raadslid en de heer Lauwereys Jelle, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot
vertegenwoordiger van het OCMW Zandhoven en tot plaatsvervanger van de
vertegenwoordiger van het OCMW, om deel te nemen aan alle algemene
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL die vanaf het jaar 2019 tot
en met 31 december 2024 worden georganiseerd.
Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2019 tot de algemene vergadering van Cipal
van 27 juni 2019 met de volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar
2018, afgesloten op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar
2018, afgesloten op 31 december 2018

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van
Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het
ondernemingsplan 2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad met
Raadgevende Stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering.
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal.
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de
voorgelegde agendapunten te weigeren.
Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 worden
goedgekeurd.
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het OCMW, aangesteld in zitting van 14 februari 2019
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen
en te beslissen conform de beslissingen die door de OCMW-raad zijn genomen over
de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
CIPAL van 27 juni 2019 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige 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 dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel.

OCMW Zandhoven: vaststellen van de jaarrekening 2018
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna genoemd het organiek OCMWdecreet.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere toelichtingen voor de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Gelet op de geldende bepalingen van het DLB, die met ingang van 1 januari 2019
van toepassing zijn.
Overwegende dat bijgevolg de rekening bestaat uit een beleidsnota (o.a.
doelstellingenrealisatie, J1 en de financiële toestand van de jaarrekening), een
financiële nota (rapporten J2 tot en met J5), een samenvatting van de algemene
rekening (balans en staat van opbrengsten en kosten), de toelichting bij de financiële
nota (rapporten TJ1 tot en met TJ7) en andere rapporten (waarderingsregels,
materiële verschillen, proef- en saldibalans, verstrekte werkings- en
investeringstoelagen).

Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.
De jaarrekening 2018 van het OCMW Zandhoven wordt vastgesteld als volgt:
a) Balans op 31 december 2018 :
ACTIEF
PASSIEF
 Vlottende
482.266,80
 Schulden KT:
188.027,73
activa:
2.142.519,44
 Schulden LT:
860.617,94
 Vaste
 Nettoactief:
1.576.140,57
activa:
TOTAAL ACTIEF
2.624.786,24
TOTAAL PASSIEF
2.624.786,24
b) Staat van opbrengsten en kosten 2018 :
Totaal kosten:
1.558.490,81
Totaal opbrengsten:
1.705.068,71
Overschot boekjaar:
146.577,90
c) Financiële toestand van de jaarrekening 2018:
RESULTAAT OP KASBASIS
Jaarrekening Eindbudget Initieel
budget
I.
Exploitatiebudget (B-A)
220.059
74.465 74.465
A. Uitgaven
1.449.440 1.796.599 1.796.599
B. Ontvangsten
1.669.499 1.871.064 1.871.064
1.a Belastingen en boetes
0
0
0
1.b Algemene werkingsbijdrage
818.901
818.901 818.901
van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in
0
0
0
het tekort van het boekjaar
2. Overige
850.598 1.052.163 1.052.163
II.
Investeringsbudget (B-A)
-31.746 -135.908 -50.000
A. Uitgaven
40.746
135.908
50.000
B. Ontvangsten
9.000
0
0
III. Andere (B-A)
-84.984
-84.951 -84.951
A. Uitgaven
84.984
84.951
84.951
1. Aflossing financiële schulden
84.984
84.951
84.951
a. Periodieke aflossingen
84.984
84.951
84.951
b. Niet-periodieke aflossingen
0
0
0
2. Toegestane leningen
0
0
0
3. Overige transacties
0
0
0
B. Ontvangsten
0
0
0
1. Op te nemen leningen en
0
0
0
leasings
2. Terugvordering van aflossing
0
0
0
van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
0
0
0
b. Niet-periodieke
0
0
0
terugvorderingen
3. Overige transacties
0
0
0
IV.
Budgettaire resultaat boekjaar (I
103.328 -146.394 -60.486
+ II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire
resultaat vorig boekjaar
VI.
Gecumuleerd budgettaire
resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op
31 december)
A. Bestemde gelden voor de
exploitatie
B. Bestemde gelden voor
investeringen
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
AUTOFINANCIERINGSMARGE
Autofinancieringsmarge (I-II)
I.
Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de
nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten
van de schulden
II.
Netto periodieke leningsuitgaven (A
+ B)
A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van
schulden
2. Terugvordering van periodieke
aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten
van de schulden

320.179

320.179 103.122

423.507

173.785

42.636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423.507
173.785
42.636
Jaarrekening Eindbudget Initieel
budget
135.075
-10.486 -10.486
223.376
77.854 77.854
1.669.499 1.871.064 1.871.064
1.446.123 1.793.210 1.793.210
1.449.440
3.317
3.317
0

1.796.599 1.796.599
3.389
3.389
3.389
3.389
0
0

88.302

88.340

88.340

84.984
84.984

84.951
84.951

84.951
84.951

0

0

0

3.317
3.317
0

3.389
3.389
0

3.389
3.389
0

Artikel 2.
Volgende documenten zijn als bijlagen toegevoegd en maken integraal deel uit van
dit besluit:
Jaarrekening 2018 met o.a.
• Doelstellingenrealisatie;
• Doelstellingenrekening (J1);
• Rapporten J2-J5;
• Rapporten J6-J7;
• Toelichtingen TJ1-TJ7;
• Bijlagen: waarderingsregels, verantwoording materiële verschillen, proef- en
saldibalans, verstrekte werkings- en investeringstoelagen.
Artikel 3.
De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid conform de voorgeschreven informatiekanalen.

Artikel 4.
Een afschrift van deze beslissing zal ter akteneming aan de gemeenteraad van
Zandhoven worden voorgelegd.
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 25 april 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
Algemeen directeur

Paula Henderickx
Voorzitter

