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VERSLAG OCMW-raad 
DONDERDAG 28 NOVEMBER 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, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de 
agenda. 
 
1. Jaarrekening 2018: Goedkeuring. 
 
Werd uitgesteld naar de zitting van 30.12.2019. 
Reden: Punt werd verdaagd. 
 
2. Budgetwijziging nr. 1: Goedkeuring. 
 
Werd uitgesteld naar de zitting van 30.12.2019. 
Reden: Punt werd verdaagd. 
 
3. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en 

aanstelling Federale Pensioendienst als opdrachtencentrale, goedkeuring bestek 
opgemaakt door de Federale Pensioendienst/DIBISS en goedkeuring gunning aan de 
tijdelijke handelsvennootschap “Belfius Insurance – Ethias lokale contractanten”. 

De OCMW-raad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikelen 40 en 41; 
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 Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 
Gelet op de intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 12.06.2019 
om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren en om de Federale Pensioendienst aan te 
stellen als opdrachtencentrale; 
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Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van 
raadsbesluit die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 
december 2009 (zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019); 
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1; 
Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd; 
Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te 
verkrijgen; 
Gelet op de ervaring van de DIBISS en diens rechtsopvolger, de Federale Pensioendienst, bij 
het uitschrijven van een gemeenschappelijke opdracht; 
Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden 
een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde 
werk; 
Gelet op het visum nr. 2019/5 d.d. 15.11.2019 van de financieel directeur; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Na hierover beraadslaagd te hebben; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, 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, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam en Pieter Smits) 
Artikel 1: 
Het college heeft de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn 
contractuele personeelsleden vanaf 01.01.2019. 
Artikel 2: 
Het college heeft het voornemen om akkoord te gaan met het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaams Comité C1 onderhandeld 
werd (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in bijlage wordt toegevoegd. 
Artikel 3: 
De gemeenteraad zal de inrichter zijn van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn 
contractuele personeelsleden. 
Artikel 4: 
Het college heeft het voornemen om de pensioentoelage vast te stellen op 2% van het 
pensioengevend jaarloon van 2019. 
Vanaf 2020 zal de pensioentoelage 3% bedragen van het pensioengevend jaarloon van 2020. 
Artikel 5: 
Het college zal het pensioenreglement, met name het gemeenteraadsbesluit en het 
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking te stellen van 
zijn contractuele personeelsleden. 
 
4. Beleidsverklaring 'Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk': Aanpassing. 
De OCMW-raad, 
Gelet op de welzijnswet van 04.08.1996 waarin bepaald wordt dat elke werkgever een beleid 
moet uitbouwen om het welzijn van de werknemers te waarborgen bij het uitvoeren van hun 
werk; 
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Gezien de beleidsverklaring dient geactualiseerd te worden naar aanleiding van de integratie 
van het OCMW en het gemeentebestuur, en de bestuurswissel; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, 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, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam en Pieter Smits) 
Artikel 1: 
De OCMW-raad keurt de aanpassingen van de beleidsverklaring goed: 
" 
De veiligheid van alle medewerkers is voor het lokaal bestuur van primordiaal belang. 
 
De doelstelling van het preventiebeleid is de bevordering van het welzijn van de werknemers 
door het voorkomen van elk persoonlijk letsel voor eigen medewerkers, de zorg voor de 
veiligheid van derden en het voorkomen van materiële schade. 
 
Met het oog op een kwalitatieve dienstverlening hecht het lokaal bestuur prioritair belang aan 
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het eigen personeel op het werk en maakt het 
preventiebeleid een integraal deel uit van het kwaliteitsbeleid. 
Er wordt een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden nagestreefd, hiertoe zijn 
middelen en tijd nodig maar ook samenwerking met alle medewerkers. 
 
Een globale visie wordt vastgelegd in een meerjarenplanning (Globaal Preventie Plan - GPP), 
rekening houdend met veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, arbeidshygiëne, 
verfraaiing werkplaatsen en ergonomie. Jaarlijks worden concrete doelstellingen in het 
jaaractieplan (JAP) vastgelegd en geëvalueerd. Dit alles in het kader van een dynamisch 
risicobeheersingmodel. 
 
Om het doel te bereiken moeten alle betrokkenen hun steentje bijdragen. 
 
Het lokaal bestuur engageert zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen om: 
- het personeel te informeren en op te leiden m.b.t. de risico's op het werk zodat de beste 
afstemming kan gebeuren tussen medewerkers en de respectievelijke werkposten. 
- alle betrokkenen te sensibiliseren voor een verbetering van veiligheid en gezondheid op het 
werk. 
- een actief preventiebeleid te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en 
reglementen. 
 
Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor de veiligheids- en 
gezondheidsaspecten van de opdrachten en dat zij de medewerkers informeren over de 
risico's en de getroffen preventiemaatregelen. 
 
Van de medewerkers wordt verwacht dat zij werken volgens de instructies, de persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen, dat iedereen zorgt draagt voor de eigen veiligheid en deze van 
de collega's en dat de gevaren op het werk gemeld worden. 
 
Er worden duidelijke afspraken gemaakt zodat: 
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- gevaren en risico's op de werkplek en de arbeidsomstandigheden voorafgaandelijk bekend 
zijn. 
- de medewerkers de nodige instructies en informatie ontvangen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid op het werk. 
- de nodige werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en op de 
juiste manier gebruikt worden. 
- een specifieke opleiding en instructie gegeven wordt voor arbeidsposten waar dit 
noodzakelijk is. 
- elk ongeval, ook deze met materiële schade, waarbij de analyse kan bijdragen tot een beter 
inzicht van de veiligheidsproblematiek op de werkvloer, geanalyseerd wordt en maatregelen 
getroffen werden om herhaling te voorkomen. 
 
Het lokaal bestuur is ervan overtuigd dat veiligheid- en gezondheidsrisico's kunnen 
voorkomen, zo niet beperkt worden indien de ganse gemeenschap de nodige voorzorgen 
neemt. 
" 
Artikel 2: 
Het lokaal bestuur zal de werking van het basisoverlegcomité stimuleren om de nodige 
informatie-uitwisseling met de werknemersafvaardiging mogelijk te maken. Zo kunnen ook zij 
constructief meewerken aan de uitbouw van het welzijnsbeleid. 
 
5. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening d.d. 11.12.2019: 

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW m.b.t. 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 
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Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe Decreet Lokaal 
Bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Buitengewone algemene vergadering 
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er 
afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet 
worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.  
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van 
bestuur opgestelde begroting voorgelegd. 
 
Besluitvorming 
De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem, 
op woensdag 11.12.2019 om 19.00 uur met volgende dagorde: 
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2020 
2. goedkeuren van de begroting 2020 
3. goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 
documenten.  
 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers 
bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019 
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
4. de begroting 2020 
5. het ondernemingsplan 2019-2024. 
 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.  
Artikel 432 van het decreet en artikel 33, §1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
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Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  
 
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 
n.v.t. 
 
5. Bijkomende bespreking 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 17 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse 
Robbroeckx, Elien Van Breedam en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt en Myriam 
Baeyens) 
Artikel 1: 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 om 19.00 uur evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2020 
2. goedkeuren van de begroting 2020 
3. goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 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. 
 
6. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 11.12.2019: 

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW m.b.t. de 
agendapunten. 

De OCMW-raad, 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
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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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe Decreet Lokaal 
Bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Dit werd 
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Buitengewone algemene vergadering 
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er 
afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet 
worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.  
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van 
bestuur opgestelde begroting voorgelegd. 
 
Raad van bestuur - vervanging 
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. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van 
bestuur benoemd. 
  
Art. 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een 
bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder 
voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan 
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de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de 
eerstvolgende algemene vergadering.   
De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.  
 
Benoemen leden adviescomités  
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité 
“milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 
Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de 
vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die 
belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat 
bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.  
Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken 
deelnemers. 
Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken 
deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) 
vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die 
van rechtswege deel uitmaken van dit comité. 
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 
 
Besluitvorming 
De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 
te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem, 
op woensdag 11.12.2019 om 19.00 uur met volgende dagorde: 
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2020 
2. goedkeuren van de begroting 2020 
3. goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4. innovatiefonds – bepalen bijdrage 
5. benoemen leden raad van bestuur 
6. benoemen leden adviescomités. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 
documenten.  
 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers 
bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019 
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
4. de begroting 2020 
5. het ondernemingsplan 2019-2024 
6. de nota over het innovatiefonds. 
 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.  
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Artikel 432 van het decreet 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 aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  
 
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 
n.v.t. 
 
5. Bijkomende bespreking 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 17 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse 
Robbroeckx, Elien Van Breedam en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt en Myriam 
Baeyens) 
Artikel 1: 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 om 19.00 uur evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2020 
2. goedkeuren van de begroting 2020 
3. goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4. innovatiefonds - bepalen bijdrage 
5. benoemen bestuurder raad van bestuur 
6. benoemen van leden van de adviescomités. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11.12.2019 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. 
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Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 22:00 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


