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VERSLAG OCMW-raad 
MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Wietse Robbroeckx, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Marjan Nauwelaert, raadslid 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 21:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 
 
1. Logo Mechelen: Aanduiding afgevaardigden. 
De OCMW-raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 09.02.1999 houdende de statuten van het LOGO 
Mechelen en het dossier "Bijakte LOGO Mechelen", waarin het beleidsplan van het LOGO 
Mechelen wordt toegelicht, goed te keuren en om met de gemeente Schelle, naar analogie van 
de andere Rupelgemeenten en Aartselaar, toe te treden tot het Lokaal Gezondheidsoverleg 
(LOGO) Mechelen; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 15.09.2009 houdende "Engagementsverklaring LOGO 
Mechelen"; 
Gelet op de email d.d. 11.12.2018 met als kenmerk MS201804996 van LOGO Mechelen met het 
verzoek om de afgevaardigden voor de gemeente- en OCMW-raad aan te duiden; 
 
Beslist: Na geheime stemming: 11 stemmen voor; 7 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
Mevrouw Katrien Herremans, OCMW-raadslid, wonende te 2627 Schelle, Oude Schans 36, aan 
te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW en mevrouw, Nicole Haerenout OCMW-
raadslid, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 110, aan te duiden als plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Mechelen. 
Artikel 2: 
Deze aanstellingen gelden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 
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2. Algemene vergaderingen van dienstverlenende vereniging Cipal: Aanduiding van de 
vertegenwoordigers van het OCMW. 

De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de 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; 
Na geheime stemming, 
 
Beslist: Na geheime stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
Als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de 
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Vera Goris, schepen, Fabiolalaan 18, 
2627 Schelle, veragoris@skynet.be, 0475 35 94 65 met als plaatsvervanger de heer Geert 
Rottiers, schepen, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, gero@pandora.be, 0474 20 21 01. 
Artikel 2: 
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
3. Algemene vergaderingen van KINA: Aanstelling van twee afgevaardigden en hun 

plaatsvervangers. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW Schelle van KINA, publiekrechtelijke vereniging 
voorheen volgens Titel 8 hoofdstuk I van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, vanaf 2019 onderworpen 
aan deel 3, titel 4 hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur, welzijnsvereniging; 
Gelet op het schrijven van KINA p.v. d.d. 20.12.2018 betreffende de vertegenwoordiging van 
het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v.; 
Overwegende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ten gevolge van artikel 484, 
§1 van het Decreet Lokaal Bestuur in de organen van de vereniging vertegenwoordigd zijn door 
leden van hun Raad voor Maatschappelijk Welzijn, krachtens verkiezing door geheime 
stemming en in één enkele stemronde door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 
Overwegende volgens art. 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, aangesteld bij OCMW-raadsbeslissing; 
 
Beslist: Na geheime stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot afvaardiging van het OCMW Schelle in de 
Algemene Vergadering van KINA p.v. voor de duur van de legislatuur 2019-2024: 
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- de heer Axel Boen 
- mevrouw Nicole Haerenout 
Artikel 2: 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot plaatsvervanger van de afvaardiging van het 
OCMW Schelle in de Algemene Vergadering van KINA p.v. voor de duur van de legislatuur 
2019-2024: 
- mevrouw Katrien Herremans 
- de heer Geert Rottiers 
Artikel 3: 
Dhr Axel Boen wordt als kandidaat voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur van 
KINA p.v. 
Artikel 4: 
Overeenkomstig art. 330, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze beslissing via een 
vermelding op de lijst ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid en 
overeenkomstige art. 285, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bekend gemaakt via de lokale 
webtoepassing. 
 
4. Lokale Adviescommissie (LAC): Aanstelling vertegenwoordiger. 
De OCMW-raad, 
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, vervangen bij het decreet van 25 mei 2007; 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 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; 
Gezien de adviesbevoegdheid van het LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het 
OCMW, met name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en 
integratie, niet het minst in het kader van individuele steunaanvragen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21.12.2018 waaruit blijkt dat de 
vertegenwoordiger een lid dient te zijn van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; 
Gelet op de mail d.d. 04.01.2019 met vraag tot aanstelling van een vertegenwoordiger; 
 
Beslist: Na geheime stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
De heer Axel Boen, voorzitter BCSD, aan te stellen als vertegenwoordiger voor het LAC voor de 
duur van de legislatuur 2019-2024. 
 
5. Algemene vergaderingen van Igean dienstverlening: Aanduiding van de 

vertegenwoordigers van het OCMW - legislatuur 2019-2024. 
De OCMW-raad, 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Met het K.B. van 03.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv 
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 08.07.1969. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 08.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 01.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de 
omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en 
verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, 
werd op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging 
goedgekeurd. 
 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening en moet dus voor IGEAN dienstverlening nieuwe 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering 
- beleidsgroep energie. 
 
Algemene vergadering 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33, §1 van de statuten van IGEAN 
dienstverlening bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de 
vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de OCMW’s worden ze rechtstreeks aangewezen 
door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd 
zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Ieder OCMW duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.  
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
 
Beleidsgroep energie 
IGEAN dienstverlening is erkend als energiehuis voor het verstrekken van energieleningen. 
Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst die hiertoe afgesloten werd tussen IGEAN 
dienstverlening en het OCMW voorziet de oprichting van een beleidsgroep die instaat voor het 
verder operationaliseren van de goede werking van het energiehuis.  
Elk OCMW duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan voor deze beleidsgroep. 
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De vertegenwoordiger die aangesteld wordt is minstens raadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger en plaatsvervanger geldt bij 
voorkeur voor de volledige legislatuur. 
 
2. Juridisch kader 
• Decreet Lokaal Bestuur 
• Statuten van IGEAN dienstverlening 
• Samenwerkingsovereenkomst energiehuis 
 
3. Financiële gevolgen 
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële 
gevolgen voor het lokaal bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met 
uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
 
5. Bijkomende bespreking. 
 
Beslist: Na geheime stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
De raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN 
dienstverlening: 
1) Algemene vergadering 

- Vertegenwoordiger: mevrouw Katrien Herremans, raadslid, Oude Schans 36, 2627 
Schelle, 0476 62 42 92 
- Plaatsvervanger: de heer Philip Lemal, raadslid, Steenwinkelstraat 36, 2627 Schelle, 
0474 34 20 53 

2) Beleidsgroep energie 
- Vertegenwoordiger: de heer Karl Van Hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 0495 77 
28 13 
- Plaatsvervanger: de heer Pieter Smits, voorzitter GRn Interescautlaan 45, 2627 Schelle 
0479 30 09 62. 

Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2: 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
 
6. Algemene vergaderingen van Igean milieu & veiligheid: Aanduiding van de 

vertegenwoordigers van het OCMW - legislatuur 2019-2024. 
De OCMW-raad, 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 08.11.2003 werd de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
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Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu 
& veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken van 01.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en 
verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij 
het Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
In uitvoering van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de daarin voorziene bestuursorganen, 
werd op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 een statutenwijziging 
goedgekeurd. 
 
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe 
vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid en moet dus voor IGEAN milieu & veiligheid 
nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aanduiden voor volgende vergaderingen: 
- algemene vergadering 
- adviescomité veiligheid. 
 
Algemene vergadering 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34, §1 van de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers 
van de deelnemers. Voor de OCMW’s worden ze rechtstreeks aangewezen door de organen 
die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot 
deelneming of toetreding te beslissen. 
Ieder OCMW duidt minstens één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aan.  
Artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat 
tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen 
(adviescomité). 
De aanstelling van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
 
Adviescomité veiligheid 
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité 
“veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken 
deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven 
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vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die 
van rechtswege deel uitmaken van dit comité. 
Elk OCMW dat beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW duidt op basis hiervan één 
vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger is minstens raadslid. 
De aanstelling én het mandaat van deze vertegenwoordiger geldt bij voorkeur voor de 
volledige legislatuur. 
Artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat 
tussen vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van een van de andere organen 
(adviescomité). 
 
2. Juridisch kader 
• Decreet Lokaal Bestuur 
• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
 
3. Financiële gevolgen 
Het aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers heeft op zich geen financiële 
gevolgen voor het lokaal bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met 
uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers. 
 
5. Bijkomende bespreking. 
 
Beslist: Na geheime stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen;  
Artikel 1: 
De raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN milieu & 
veiligheid: 
1) Algemene vergadering 

- Vertegenwoordiger: mevrouw Katrien Herremans, raadslid, Oude Schans 36, 2627 
Schelle, 0476 62 42 92 
- Plaatsvervanger: Philip Lemal, raadslid, Steenwinkelstraat 36, 2627 Schelle, 0474 34 20 
53 

2) Adviescomité veiligheid 
- Vertegenwoordiger: de heer Karl Van hoofstat, schepen, Steenwinkelstraat 399, 2627 
Schelle, 0495 77 28 13. 

Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2: 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 
 
 
 
 
 
 



verslag OCMW-raad 04-02-2019 Pagina 8 van 8 

Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:46 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


