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VERSLAG OCMW-raad 
DONDERDAG 14 MEI 2020 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, 
Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Rita Jacobs, Koen Vaerten, Chantal Jacobs, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam, 
raadsleden 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 21:41 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 
 
1. Aanmoedigingspremie bij vrijwilligerswerk en stage in het kader van een 

integratietraject: Goedkeuring. 
De OCMW-raad, 
Om de maatschappelijke integratie en professionele inschakeling van begunstigden van een 
leefloon te ondersteunen en hen te responsabiliseren, dient elke leefloner sinds 01/11/2016 
een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) af te sluiten, waarin 
via onderling overleg de stappen en afspraken naar integratie worden vastgelegd. 
Als OCMW vinden we het belangrijk om leefloongerechtigde personen aan te moedigen zich te 
integreren, te participeren aan de maatschappij, zich voor te bereiden en op zoek te gaan naar 
een geschikte tewerkstelling. Dit kan op verschillende manieren: 
-via vrijwilligerswerk kan de leeflooncliënt terug een eerste stap in activering zetten. Hier kan 
zowel gewerkt worden aan participatie als arbeidsattitudes. Bij dergelijk engagement lijkt het 
ons aangewezen de leeflooncliënt een aanmoedigingspremie ten behoeve van 1 euro per uur 
toe te kennen.  
-een verkennende stage om werkervaring op te doen ter voorbereiding van een 
beroepsactiviteit is een andere fase in het integratietraject. Hiertoe sluit de leeflooncliënt 
(stagiair) een overeenkomst af met het OCMW en de stageplaats. Ook bij dergelijke stage 
wensen we een aanvullende maatschappelijke steun als aanmoedigingspremie t.b.v. 1 euro 
per uur toe te kennen. 
De goedkeuring van een stage en daarmee samenhangende aanmoedigingspremie wordt 
beschouwd als individuele hulpverlening toe te kennen door het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst. 
 
 
 
 



verslag OCMW-raad 14-05-2020 Pagina 2 van 8 

 
Voorstel:  
-Toekenning van aanmoedingspremie ten behoeve van 1 euro per uur bij een engagement als 
vrijwilligerswerk. Deze premie wordt aanzien als individuele steun die door het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst dient toegekend te worden.  
 
Dit is besproken op het Vast Bureau d.d. 24.02.2020. Het Vast Bureau stelde dan ook volgend 
besluit op: 
- Artikel1: 
Bij een engagement als vrijwilliger van begunstigden van een leefloon wordt een 
aanmoedigingspremie van 1 euro per uur toegekend. Dit om de maatschappelijke integratie en 
professionele inschakeling te ondersteunen. 
Hiertoe zullen de nodige kredieten voorzien worden bij met de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 
Artikel 2: 
Dit besluit zal, ter bekrachtiging, worden voorgelegd aan de OCMW-raad. 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 14 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits) 
Enig artikel: 
De OCMW-raad bekrachtigt het besluit van het Vast Bureau d.d. 24.02.2020. 
 
2. Jaarvergadering van Igean dienstverlening d.d. 19.06.2020: Vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW. 
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 algemene vergadering 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 23.10.2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Statutenwijziging 
Om IGEAN dienstverlening in de mogelijkheid te stellen te functioneren als een zelfstandige 
groepering, is een aanpassing van de statuten wenselijk. Met deze aanpassing wordt het 
principe van de zelfstandige groepering statutair verankerd. 
IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de maatschappelijke doelstelling te 
actualiseren door eveneens te verwijzen naar het begrip ‘omgeving’. 
 
In een aparte nota die IGEAN op 18.03.2020 aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt 
toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter 
goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 19.06.2020. Deze nota 
bestaat uit volgende onderdelen: 
1. Inleiding en juridisch kader. 
2. Besluitvorming IGEAN – informatie en goedkeuring van het ontwerp. 
3. Verdere timing en werkwijze. 
In uitvoering van artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de wijzigingen aan de 
statuten artikelsgewijs aangebracht. 
 
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in 
de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de 
jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag 
van de revisor. 
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 
evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de 
raad van bestuur en de revisor. 
 
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 11.03.2020 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter 
beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet: 
1. een uittreksel uit de beslissing van de 440ste raad van bestuur van 11.03.2020; 
2. de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 
Artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 
90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 
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Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 18.03.2020 werden alle deelnemers hierover 
geïnformeerd. 
 
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 te 2970 Schilde of op een digitale 
wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus 
COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 uur met volgende dagorde: 
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019. 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019. 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019. 
5. Presentiegelden – aanpassen. 
6. Goedkeuren van de statutenwijziging. 
 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
1. uittreksels uit de beslissingen van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020, 

inclusief het voorstel tot aanpassing van de presentiegelden; 
2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 
 
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. 
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 jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 
11.03.2020. 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van 
bestuur van 29.04.2020. 
 
5. Bijkomende bespreking 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt 
en Myriam Baeyens) 
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Artikel 1: 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 te 
2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 uur evenals 
van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019. 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019. 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019. 
5. Presentiegelden – aanpassen. 
6. Goedkeuren van de statutenwijziging. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 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. 
 
3. Jaarvergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 19.06.2020: Vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW. 
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. 
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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 algemene vergadering 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. 
 
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk 
jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de 
jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag 
van de revisor. 
De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 
evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de 
raad van bestuur en de revisor. 
 
Benoemen leden 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. 
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 
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 het OCMW 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. 
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De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 
 
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 te 2970 Schilde of op een digitale 
wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus 
COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 uur met volgende dagorde: 
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019. 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019. 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019. 
5. Presentiegelden – aanpassen. 
6. Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités. 
 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
1. uittreksels uit de beslissingen van de 144ste raad van bestuur van 29.04.2020, 

inclusief het voorstel tot aanpassing van de presentiegelden; 
2. het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019. 
 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid 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. 
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 jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van 
bestuur van 29.04.2020. 
 
5. Bijkomende bespreking 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt 
en Myriam Baeyens) 
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Artikel 1: 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 te 2970 
Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 uur evenals 
van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019. 
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019. 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019. 
5. Presentiegelden – aanpassen. 
6. Benoemen leden raad van bestuur en 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 19.06.2020 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. 
 
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 

 


