VERSLAG OCMW-raad
MAANDAG 11 MAART 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,
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 23.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de
agenda.
1.

Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal d.d. 22.03.2019: Vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW.
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 in het bijzonder op
art. 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 het raadsbesluit van 04.02.2019 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:
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;
Na beraadslaging en stemming;
Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat,

Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten,
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Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip
Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Rob Mennes en Pieter Smits)
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 d.d. 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.
2.

Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal d.d. 22.03.2019: Goedkeuring van de
voordrachtlijst van kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur.
De OCMW-raad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art.
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 het raadsbesluit van 11.03.2019 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:
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 art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende 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
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moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
- Dries Wim, burgemeester Genk
- Eens Karolien, schepen Tessenderlo
- Fourie Lore, schepen Landen
- Geypen Greet, schepen Mechelen
- 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;
Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed
bij eenparigheid.
Artikel 2:
De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan:
dhr Paul Verbeeck met 13 stemmen ja en 6 neen
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.
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3.

Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening: Vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW inzake de agendapunten.
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.
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.
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.
Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN dienstverlening
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN
dienstverlening.
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van
IGEAN dienstverlening.
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van 20.03.2019.
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
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Artikel 15, §2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1
bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend 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.
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden
per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaatbestuurder met raadgevende stem.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor
de volledige legislatuur.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 05.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem,
op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur met als enige agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 06.02.2019 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers
bezorgd.
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid.
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 33, §1 van de statuten bepalen dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Statuten van IGEAN dienstverlening.

3.
Financiële gevolgen
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het
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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
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5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat,

Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten,
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip
Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Rob Mennes en Pieter Smits)
Artikel 1:
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN
dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur evenals van alle
daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende
leden voor de raad van bestuur:
Gemeente
Gemeente Aartselaar
Gemeente Boom

Regio
zuid
zuid

Grootte
middel
middel

Gemeente Brasschaat
Gemeente Hemiksem
Gemeente Hove
Gemeente Kontich
Gemeente Malle

noord
zuid
zuid
zuid
noord

groot
klein
klein
groot
middel

Naam
Eddy Vermoesen
Ann De Smedt
Jeroen Baert (*)
Goele Fonteyn
Jenne Meyvis
Koen Volckaerts
Cindy Verbaeden
Harry Hendrickx
Sanne Van Looy (*)

M/V
M
V
M
V
M
M
V
M
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
20.03.2019 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 worden
bezorgd.
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4.

Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 20.03.2019:
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW inzake de
agendapunten.
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.
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.
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu &
veiligheid.
Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van
IGEAN milieu & veiligheid.
De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van 20.03.2019.
Overeenkomstig artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen aan de vergaderingen van
de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die
afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
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Artikel 16, §2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal
1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend 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.
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden
per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaatbestuurder met raadgevende stem.
De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor
de volledige legislatuur.
Besluitvorming
De raad van bestuur van 05.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem,
op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur met als enige agendapunt het benoemen van de leden
van de raad van bestuur.
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 06.02.2019 werd de uitnodiging en de
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers
bezorgd.
De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 34, §1 van de statuten bepalen dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

3.
Financiële gevolgen
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het
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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
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5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 19 stemmen voor (Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat,

Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten,
Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip
Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Rob Mennes en Pieter Smits)
Artikel 1:
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN
milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 20.03.2019 om 19.00 uur evenals van alle
daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende
leden voor de raad van bestuur:
Gemeente
Stad Antwerpen
Gemeente Boechout
Gemeente Borsbeek
Gemeente Brecht
Gemeente Edegem
Gemeente Essen
Gemeente Kalmthout

Regio
A'pen
zuid
midden
noord
zuid
noord
noord

Grootte
groot
middel
klein
groot
groot
middel
middel

Naam
Carl Geeraerts
Dirk Crollet
Kristof Van de Velde
Eline Peeters
Sofie De Leeuw
Brigitte Quick
Maarten De Bock

M/V
M
M
M
V
V
V
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 20.03.2019 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
worden bezorgd.
5.

Igean dienstverlening: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van
Bestuur.
De OCMW-raad,
Motivering
1.
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
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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.
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 kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders
voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.
Raad van bestuur – “gewone” leden
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN dienstverlening
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN
dienstverlening.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden
voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en
formatieopdracht uit, 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
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.
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- Regio zuid: Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint,
Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht.
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid.
2.
Indeling volgens inwonersaantal – 7 leden
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
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden
aangeduid.
3.
Indeling volgens geslacht
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht.
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende
beslissing genomen:
Besluit de vergadering
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.
Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht
aan IGEAN bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid.
Het OCMW doet zelf geen voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Om echter 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, moeten alle deelnemers, dus ook het OCMW, één van de kandidaatbestuurders uit de lijst van 15 aanduiden om het OCMW te vertegenwoordigen. Individuele
vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle deelnemende aanbestedende
diensten vertegenwoordigen.
Daarom wordt aan alle deelnemers het volgende gevraagd:
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.
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De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige
legislatuur.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN dienstverlening

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders 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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad
van bestuur van IGEAN dienstverlening met 14 stemmen ja en 5 onthoudingen.
Gemeente
Regio
Grootte
Naam
M/V
Gemeente Aartselaar
zuid
middel
Eddy Vermoesen
M
Gemeente Boom
zuid
middel
Ann De Smedt
V
Jeroen Baert (*)
M
Gemeente Brasschaat
noord
groot
Goele Fonteyn
V
Gemeente Hemiksem
zuid
klein
Jenne Meyvis
M
Gemeente Hove
zuid
klein
Koen Volckaerts
M
Gemeente Kontich
zuid
groot
Cindy Verbaeden
V
Gemeente Malle
noord
middel
Harry Hendrickx
M
Sanne Van Looy (*)
V
Gemeente Niel
Gemeente Ranst
Gemeente Schelle
Gemeente Schilde
Gemeente Schoten
Gemeente Stabroek
Gemeente Wuustwezel
Gemeente Zwijndrecht
(*) na 3 jaar
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zuid
midden
zuid
midden
midden
noord
noord
zuid

klein
middel
klein
middel
groot
middel
groot
middel

Bart Van der Velde
Johan De Ryck
Vera Goris
Dirk Bauwens
Walter Brat
Rik Frans
Dieter Wouters
Ann Van Damme

M
M
V
M
M
M
M
V
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De raad:
1.
keurt deze lijst goed en
2.
duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
IGEAN dienstverlening aan om het OCMW te vertegenwoordigen:
Vera Goris Schelle met 12 stemmen ja en 7 neen
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019–2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.
6.

Igean milieu & veiligheid: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van
Bestuur.
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.
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 kunnen de lokale besturen kandidaat-bestuurders
voordragen of aanduiden voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt.
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.
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Raad van bestuur – “gewone” leden
Overeenkomstig artikel 431 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid
naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het Decreet Lokaal
Bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.
De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu &
veiligheid.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden
voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, werkt een consultatie- en
formatieopdracht uit, 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
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.
Per regio (noord, midden, zuid) worden er 2 leden aangeduid.
2.
Indeling volgens inwonersaantal – 7 leden
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
Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden er 3 leden
aangeduid.
3.
Indeling volgens geslacht
Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht.
Op de ontbijtvergadering met de burgemeesters van 10.01.2019 heeft de vergadering volgende
beslissing genomen:
Besluit de vergadering
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.
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Begin februari hebben de formateurs het resultaat van de consultatie- en formatieopdracht
aan IGEAN bezorgd. Op basis hiervan heeft IGEAN voorliggende ontwerpbeslissing voorbereid.
Het OCMW doet zelf geen voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Om echter 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, moeten alle deelnemers, dus ook het OCMW, één van de kandidaatbestuurders uit de lijst van 15 aanduiden om het OCMW te vertegenwoordigen. Individuele
vertegenwoordigers kunnen in deze verscheidene of alle deelnemende aanbestedende
diensten vertegenwoordigen.
Daarom wordt aan alle deelnemers het volgende gevraagd:
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.
De aanduiding en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden voor de volledige
legislatuur.
2.
•
•

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid

3.
Financiële gevolgen
Het aanduiden van kandidaat-bestuurders 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.
Mail van IGEAN van 06.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de
aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
5.

Bijkomende bespreking

Beslist: Na geheime stemming: bij meerderheid van stemmen;
Artikel 1:
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad
van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid met 14 stemmen ja en 5 onthoudingen:
Gemeenten
Stad Antwerpen
Gemeente Boechout
Gemeente Borsbeek
Gemeente Brecht
Gemeente Edegem
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Regio
A'pen
zuid
midden
noord
zuid

Grootte
groot
middel
klein
groot
groot

Naam
Carl Geeraerts
Dirk Crollet
Kristof Van de Velde
Eline Peeters
Sofie De Leeuw

M/V
M
M
M
V
V
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Gemeente Essen
Gemeente Kalmthout

noord
noord

middel
middel

Brigitte Quick
Maarten De Bock

V
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
De raad:
1.
keurt deze lijst goed en
2.
duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
IGEAN milieu & veiligheid aan om het OCMW te vertegenwoordigen:
Maarten De Bock, Kalmthout met 12 stemmen ja en 7 neen.
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024.
Artikel 2:
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid
worden bezorgd.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 23:23 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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Pieter Smits
voorzitter

Pagina 16 van 16

