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VERSLAG OCMW-raad 
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020 

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

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Karl Van Hoofstat, schepen 
Chantal Jacobs, Elien Van Breedam, raadsleden 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de 
agenda. 
 
1. Aanstelling en eedaflegging van een raadslid en vaststelling van rangorde. 
De OCMW-raad, 
Gelet op de email d.d. 18.11.2020 van de heer Wietse Robbroeckx, waarin hij verzoekt om zijn 
ontslag van rechtswege als raadslid; 
Gelet op het feit dat dit met onmiddellijke ingang is; 
Gezien de heer Walter Lembrechts als opvolgend raadslid werd verkozen op de lijst van N-VA; 
Gezien de heer Walter Lembrechts in de email d.d. 18.11.2020 te kennen heeft gegeven dat hij 
het mandaat van raadslid niet wenst op te nemen; 
Gezien mevrouw Elke Bogaerts als opvolgend raadslid op de lijst N-VA te kennen heeft 
gegeven dat zij het mandaat van raadslid wel wenst op te nemen; 
Overwegende dat de afgeleverde documenten van genoemde opvolger, waaruit blijkt dat deze 
voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid; 
Mevrouw Elke Bogaerts wordt verzocht in de handen van de voorzitter de voorgeschreven eed 
af te leggen nl.: 
'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'; 
Overwegende dat door de eedaflegging, mevrouw Elke Bogaerts als raadslid ambtsbevoegd 
wordt en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijk proces-verbaal 
werd opgesteld; 
 
Neemt akte: 
Artikel 1: 
De OCMW-raad neemt akte van de eedaflegging waardoor mevrouw Elke Bogaerts als raadslid 
aangesteld is. 
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Artikel 2: 
De rangorde van de raadsleden als volgt vast te stellen: 
Rang    Officiële naam 
1   Robert Mennes 
2   Leo Haucourt 
3   Geert Rottiers 
4   Vera Goris 
5   Constant Scholiers 
6   Karl Van Hoofstat 
7   Philippe Van Bellingen 
8   Rita José Jacobs 
9   Koen Vaerten 
10   Pieter Smits 
11   Nicole Haerenout 
12   Axel Boen 
13   Katrien Elvira Florent Herremans 
14   Myriam Julietta Francisca Clara Baeyens 
15   Chantal Marie-José Jacobs 
16   Philip Dirk Magda Lemal 
17   Marjan Nauwelaert 
18   Elien Van Breedam 
19   Elke Bogaerts 
 
2. Jaarrekening 2019 OCMW : aanpassing. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gezien de OCMW rekening over het dienstjaar 2019 werd opgesteld door de financieel 
beheerder; 
Overwegende dat de OCMW raad zich moet uitspreken over de vaststelling van de 
jaarrekening 2019; 
Gelet op art. 249 &2 van het Decreet Lokaal Bestuur en waaraan voldaan is gezien de 
gemeenterekening samen met balans, de resultatenrekening en het financieel verslag, 
opgesteld door de financieel beheerder, voor deze raadszitting werd besteld aan de 
raadsleden op 07.10.2020; 
Gelet op de besprekingen op het managementteam d.d. 05.10.2020; 
Gelet op de aanpassingen na overleg met ABB; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 11 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Axel 
Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip 
Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 5 onthoudingen (Leo Haucourt, Rita Jacobs, Koen 
Vaerten, Myriam Baeyens en Elke Bogaerts) 
Artikel 1: 
De begrotingsrekening over het dienstjaar 2019, opgesteld door de financieel beheerder, 
wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers: 
Budgettaire resultaat van het boekjaar              -96.764  
Gecum. Budgettaire resultaat vorig boekjaar            389.039  
Gecum. Budgettaire resultaat               292.275 
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Bestemde gelden                             0 
Resultaat op kasbasis                            292.275 
Artikel 2: 
De balans per 31 december 2019 wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers:  
Vaste activa                7.331.157 
Vlottende activa                 463.060 
Totaal van de activa               7.794.217 
 
Netto-actief                3.359.635 
Schulden                4.434.582 
Totaal van de passiva               7.794.217 
Artikel 3: 
De resultatenrekening over het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd met volgende  
eindcijfers: 
Operationeel                259.376 
Financieel                      -88.430 
Uitzonderlijk                                  0 
Resultaat van het boekjaar                     170.946 
Artikel 3: 
Dit besluit vervangt het besluit van 22 oktober 2020. 
 
3. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening d.d. 16.12.2020: 

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 3.01.1969 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 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 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 1.04.2004 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 3.10.2016 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. 
Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 
goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering.  
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 OCMW-raad van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 
digitaal te organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde: 
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen   
 strategie voor 2021 
2. goedkeuren van de begroting 2021. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 
documenten.  
 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 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 21.10.2020 
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
4. de begroting 2021. 
 
De OCMW-raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor 
de algemene vergaderingen 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.  
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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 11 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Axel 
Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip 
Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 stemmen tegen (Leo Haucourt en Myriam 
Baeyens), 3 onthoudingen (Rita Jacobs, Koen Vaerten en Elke Bogaerts) 
Artikel 1: 
De OCMW-raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 
16.12.2020 om 19 u 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 2021 
2. goedkeuren van de begroting 2021. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW (mevrouw Katrien Herremans met als plaatsvervanger de 
heer Philip Lemal), die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om 
op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16.12.2020 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 beslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
 
4. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 16.12.2020: 

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 8.11.2003 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 1.04.2004 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 3.10.2016 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. 
 
Besluitvorming 
De Raad van Bestuur van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering 
digitaal te organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde: 
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor 2021 
2. goedkeuren van de begroting 2021 
3. innovatiefonds – bepalen bijdrage. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 
documenten.  
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Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 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 21.10.2020 
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
4. de begroting 2021 
5. de nota over het innovatiefonds. 
 
De OCMW-raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor 
de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.  
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 
nvt 
 
5. Bijkomende bespreking 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 11 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Axel 
Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip 
Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 stemmen tegen (Leo Haucourt en Myriam 
Baeyens), 3 onthoudingen (Rita Jacobs, Koen Vaerten en Elke Bogaerts) 
Artikel 1: 
De OCMW-raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 
16.12.2020 om 19 u 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 2021 
2. goedkeuren van de begroting 2021 
3. innovatiefonds - bepalen bijdrage. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW (mevrouw Katrien Herremans met als plaatsvervanger de 
heer Philip Lemal), die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om 
op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16.12.2020 deel 
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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 beslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 
 
5. Algemene Vergadering van Cipal d.d. 10.12.2020: Vaststelling van de agenda en het 

mandaat van de vertegenwoordiger. 
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 en 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; 
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  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de 
volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 11 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Axel 
Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip 
Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 stemmen tegen (Leo Haucourt en Myriam 
Baeyens), 3 onthoudingen (Rita Jacobs, Koen Vaerten en Elke Bogaerts) 
Artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW (mevrouw Vera Goris met als plaatsvervanger de heer 
Geert Rottiers) wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 10 
december 2020 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 onderhavig besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:10 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


