RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 11 MAART 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester-voorzitter
Stefanie Vrins, Michel Van Hoof, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Patrick Heremans, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Sophie Gabriëls,
Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gert Van Dyck, Raadslid
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vergadering van 4 februari 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd
tot op heden, in het bijzonder de artikelen 74, 277 § 1 en 278 § 1°;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van notulen en zittingsverslag van de vergadering
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 februari 2019, welk aan de raadsleden
per drager is bezorgd samen met de agenda van de OCMW-raad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 4 februari 2019 worden goedgekeurd.
2. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 38 dat stipuleert dat de
gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de
raad en waarin een aantal bepalingen worden opgelegd;
Gelet op artikel 74 van het voormeld decreet dat artikel 38 eveneens van toepassing
verklaart op de OCMW-raad;
Gelet op artikel 76 van voormeld decreet dat bijkomende bepalingen oplegt in het
huishoudelijk reglement van de OCMW-raad;
Overwegende dat het de doelstelling van het bestuur is te streven naar meer
digitalisering; dat dit een besparing voor het milieu en voor de werktijd van de
medewerkers betekent;
Op voorstel van het vast bureau,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad voor de legislatuur
2019 - 2025 wordt, onder voorbehoud van latere wijzigingen door onze raad,
vastgesteld als volgt:
"Bijeenroeping van de OCMW-raad
Artikel 1
§ 1. De OCMW-raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid
behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
§ 2. De voorzitter van de OCMW-raad beslist tot bijeenroeping van de OCMW-raad en
stelt de agenda van de vergadering op. Gemeente- en OCMW-raad vinden aansluitend
op elkaar plaats.
§ 3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op
de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit
reglement.
§ 4. De voorzitter van de OCMW-raad moet de OCMW-raad bijeenroepen op verzoek
van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige
raad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst
van 11 juli tot en met 15 augustus;
3° het vast bureau.
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In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de
agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de
datum en het uur van de beoogde vergadering. Het aangewezen tijdstip mag niet
vallen op een zondag of een feestdag, op een zaterdag na 12 uur of tussen 22 uur en
8 uur, behoudens wanneer dringende omstandigheden dit vereisen. De voorgestelde
agenda mag uitsluitend materies bevatten die tot de bevoegdheid van de OCMW-raad
behoren. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter
van de OCMW-raad. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter
de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het
aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.
Artikel 2
§ 1. De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de
dag van de vergadering bezorgd aan de OCMW-raadsleden.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden
afgeweken.
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda
van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Artikel 3
§ 1. OCMW-raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de
agenda van de OCMW-raad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel
van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter
van de OCMW-raad. Noch een lid van het vast bureau, noch het vast bureau als orgaan,
kan van deze mogelijkheid gebruik maken.
§ 2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door
de voorzitter van de OCMW-raad onmiddellijk mee aan de OCMW-raadsleden, samen
met de bijbehorende toegelichte voorstellen.
Openbare of besloten vergadering
Artikel 4
§ 1. De vergaderingen van de OCMW-raad zijn in principe openbaar.
§ 2. De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten
vergadering;
2° de OCMW-raad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of
op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen
van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
Artikel 5
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering,
uitgezonderd in tuchtzaken.
Als tijdens de openbare vergadering van de OCMW-raad blijkt dat de behandeling van
een punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering
van de OCMW-raad, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de OCMW-raad blijkt dat de behandeling van
een punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de
agenda van de eerstvolgende OCMW-raad. In geval van dringende noodzakelijkheid
van het punt, of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten
zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
Artikel 6
De OCMW-raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het
decreet de besloten vergaderingen van de OCMW-raad bijwonen, zijn tot
geheimhouding verplicht.
Informatie voor raadsleden en publiek
Artikel 7
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§ 1. Plaats, dag en uur van de vergaderingen van de OCMW-raad en de agenda worden
openbaar bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit
gebeurt uiterlijk acht dagen voor de vergadering.
Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen
de 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en
uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
§ 2. De agenda en de ontwerpnotulen van het openbare gedeelte van de vergadering
van de raad worden per mail bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
§ 3. De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon
of groepering die erom verzoekt, de agenda van de OCMW-raad over per mail. Op
uitdrukkelijke vraag kan een papieren document afgehaald worden in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren.
Artikel 8
De beslissingen van de OCMW-raad worden door de voorzitter van het vast bureau
bekendgemaakt op de webstek van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van
het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 9
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's,
de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van
beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van
de oproeping, via e-notulen ter beschikking gehouden van de raadsleden.
§ 2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en
jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het
ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de OCMW-raad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de
raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping
in art. 1, §3 van dit reglement.
§ 3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door
hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de
stukken in de dossiers voor de vergadering van de OCMW-raad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het
verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.
De toelichting wordt mondeling gegeven tijdens de kantooruren tenzij anders wordt
overeengekomen.
Artikel 10
§ 1. De OCMW-raadsleden hebben het recht van inzage in dossiers, stukken en akten,
ongeacht de drager die het bestuur van het OCMW betreffen.
§ 2. De notulen van het vast bureau worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het vast bureau volgend op deze waarop de notulen werden
goedgekeurd, aan de OCMW-raadsleden ter beschikking gesteld via e-notulen.
§ 3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de OCMW-raad en die bestemd is
voor de OCMW-raad, wordt meegedeeld aan de OCMW-raadsleden.
§ 4. De raadsleden hebben via e-notulen toegang tot de documenten die betrekking
hebben op de agenda van het vast bureau en waarvan het college tot de
openbaarmaking heeft beslist.
§ 5. Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 4, die
betrekking hebben op het bestuur van het OCMW, kunnen door de raadsleden ter
plaatse geraadpleegd worden.
Om het vast bureau in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde
stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van het OCMW, delen de
raadsleden aan het vast bureau schriftelijk mee welke documenten zij wensen te
raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
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Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen
tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage
liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 6. De OCMW-raadsleden kunnen, behalve voor de dossiers die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het OCMW of hun
onderhoudsplichtigen, een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten.
Om het vast bureau in de mogelijkheid te stellen na te gaan of de gevraagde stukken
of akten betrekking hebben op het bestuur van het OCMW, delen de raadsleden aan
het vast bureau schriftelijk mee van welke documenten zij een afschrift wensen.
Bij een positief antwoord van het vast bureau worden de gevraagde stukken uiterlijk
binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan de raadsleden digitaal
bezorgd.
§ 7. De OCMW-raadsleden hebben het recht de instellingen van het OCMW en diensten
die het OCMW opricht en beheert te bezoeken.
Tijdens het bezoek van een inrichting van het OCMW mogen de raadsleden zich niet
mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een
bezoeker.
Artikel 11
De OCMW-raadsleden hebben het recht aan het vast bureau mondelinge en
schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing
nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst
schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de OCMW-raad
kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over aangelegenheden van het
OCMW, die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Op deze mondelinge vragen
wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.
Wijze van vergaderen
Artikel 12
§ 1. De OCMW-raad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende OCMW-raadsleden aanwezig is.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om
geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan
doorgaan.
§ 2. De OCMW-raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het
vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die
voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede
oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur
overgenomen.
Artikel 13
§ 1. De voorzitter zit de vergaderingen van de OCMW-raad voor, en opent en sluit de
vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor
geopend.
§ 2. De voorzitter van de OCMW-raad kan derden uitnodigen bij de behandeling van
een bepaald agendapunt met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen
en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming,
kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Zij kunnen in geen
geval deelnemen aan de besluitvorming.
Artikel 14
§ 1. De OCMW-raad bespreekt de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda van de OCMW-raad voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
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Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.
Artikel 15
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de OCMW-raad
welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2. Indien de OCMW-raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de
raad wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 16
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van
beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
4° om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 17
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de OCMW-raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft
afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in
weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt
geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden
geacht de orde te verstoren.
Artikel 18
§ 1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
§ 2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die
openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze
wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat
proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele
vervolging van de betrokkene.
Artikel 19
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Artikel 20
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking
in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van
het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de
raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 21
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
Artikel 22
Het is voor een OCMW-raadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming over:
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1° aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij
als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en
met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt
niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat
om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en
schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een
verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk
Wetboek
hebben
afgelegd,
met
echtgenoten
gelijkgesteld;
2° de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de
jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een
instantie tot het uitvoerend orgaan waarvan hij behoort.
Het eerste lid is niet van toepassing op het OCMW-raadslid dat zich in de
omstandigheden, vermeld in het eerste lid, bevindt louter op grond van het feit dat hij
als vertegenwoordiger van het OCMW is aangewezen in andere rechtspersonen.
Wijze van stemmen
Artikel 23
§ 1. Voor elke stemming in de OCMW-raad omschrijft de voorzitter het voorwerp van
de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de
stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 24
§ 1. De OCMW-raad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
§ 2. De OCMW-raad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het
beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk lid van de OCMW-raad de afzonderlijke stemming eisen
over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het OCMW- deel van het
beleidsrapport. In dat geval mag de OCMW-raad pas over het geheel van zijn deel
van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport
moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende
vergadering van de OCMW-raad. Als de gemeenteraad voordien zijn deel van het
beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de gemeenteraad
het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
Artikel 25
§ 1. De OCMW-raadsleden stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in
§ 4.
§ 2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking;
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
§ 3. De OCMW-raadsleden stemmen mondeling behalve als een derde van de
aanwezige leden de stemming bij handopsteking vraagt.
§ 4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van lid van de OCMW-raad en van lid van
het vast bureau;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de
bestuursorganen van het OCMW en van de vertegenwoordigers van het OCMW in
overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke
verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Artikel 26
§ 1. De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’
te laten uitspreken nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft
omschreven zoals bepaald in artikel 23 §1. Zij doen dat in de volgorde waarin zij in de
zaal gezeten zijn, te beginnen met het raadslid aan de linkerhand van de voorzitter.
§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
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Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het
voorstel zijn, dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in
de gevallen van artikel 31 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet
doorslaggevend bij staking van stemmen.
Artikel 27
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp
van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23, § 1 van dit reglement
vraagt hij achtereenvolgens welke OCMW-raadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’
stemmen en welke zich onthouden.
Elk lid van de OCMW-raad kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze
duidelijk te maken.
Artikel 28
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt
eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. De raadsleden brengen hun stem uit
door het aanbrengen van een kruisje in het vakje van hun keuze. Na het uitbrengen
van hun stem vouwen de raadsleden het stembriefje in vier en deponeren het in de
stembus.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door
het afgeven van een blanco stembriefje.
Een raadslid dat zich vergist bij het invullen van het stembriefje kan een nieuw
exemplaar vragen. De algemeen directeur zal dat bezorgen in ruil voor de
oorspronkelijke stembrief waarop in alle vakjes, met het ter beschikking gestelde
schrijfgerief, een kruisje werd aangebracht.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter
en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de
stemopnemingen na te gaan.
Artikel 29
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd
opnieuw te stemmen.
Artikel 30
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij
de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming,
wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben
behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald
hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen
worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
Deze regeling geldt behoudens andere regelgeving.
Artikel 31
De raadsleden zijn gehouden bij elke tussenkomst of mondelinge stemming gebruik te
maken van het audiosysteem in de vergaderzaal volgens de hun ter beschikking
gestelde handleiding, die in bijlage bij dit reglement wordt gevoegd.
Zij kunnen geen aanspraak maken of een aanpassing van het zittingsverslag bij niet
correct gebruik of bij het falen van dit systeem tenzij dit laatste voorafgaand aan de
vergadering bekend is.
Notulen, zittingsverslag en ondertekening
Artikel 32
§1. De notulen van de OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover
de OCMW-raad geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime
stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen
het voorstel heeft gestemd of zich onthield.
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§ 2. Het zittingsverslag bestaat uit een integrale audio-opname van de openbare
vergadering van de gemeenteraad.
§ 3. Van de besloten vergadering vermelden de notulen alleen de beslissingen en
wordt er geen zittingsverslag opgemaakt.
Artikel 33
§ 1. De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de OCMW-raad worden
onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig
de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten
minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via e-notulen.
Het zittingsverslag is uiterlijk een week na de datum van de vergadering ter
beschikking via de website van de gemeente.
§ 3. Elk lid van de OCMW-raad heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen
door de OCMW-raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen
directeur ondertekend. In het geval de OCMW-raad bij spoedeisendheid werd
samengeroepen, kan de OCMW-raad beslissen om opmerkingen toe te laten op de
eerstvolgende vergadering.
§ 4. Zo dikwijls de OCMW-raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of
gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de algemeen directeur en de
meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend.
Artikel 34
§ 1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden
ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal
bestuur.
§ 2. De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §5 van het decreet
over het lokaal bestuur, worden ondertekend door de voorzitter van het vast bureau
en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid
overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
Vergoeding raadsleden
Artikel 35
§ 1. Aan de OCMW-raadsleden, met uitzondering van de voorzitter en de leden van
het vast bureau, wordt presentiegeld verleend voor de vergaderingen van de OCMWraad, waarop zij aanwezig zijn en die niet aansluit op een vergadering van de
gemeenteraad.
§ 2. Het presentiegeld bedraagt € 213,32 voor de vergaderingen van de OCMW-raad,
zoals bepaald in § 1.
De indexering van dit bedrag volgt de evolutie van de lonen van het
gemeentepersoneel.
Artikel 36
§ 1. Alle raadsleden krijgen een beveiligde toegang tot de e-notulen van de gemeente
en een persoonlijk mailadres.
§ 2. OCMW-raadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen
terugvorderen van het bestuur, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van hun mandaat en vooraf worden toegestaan door de algemeen directeur. Voor de
terugbetaling is vereist dat een bewijs van aanwezigheid wordt voorgelegd.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn
met deze van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen
in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen
kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s.
§ 3. Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun
mandaat, worden door het OCMW terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op
basis van de wettelijk vastgestelde tarieven.
Er wordt geen terugbetaling gedaan voor kosten die reeds door een andere instantie
(privébedrijf, samenwerkingsverband, overheidsdienst, …) aan het raadslid worden
terugbetaald.
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Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de
mandatarissen. Dat document is openbaar.
§. 4. Het OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met
inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun
mandaat persoonlijk ten laste komt van de OCMW-raadsleden. Het OCMW sluit
daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de OCMW-raadsleden
overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.
§ 5. Eventuele andere kosten zijn slechts terugvorderbaar na goedkeuring door het
vast bureau.
Verzoekschriften
Artikel 37
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen
ondertekend, schriftelijk bij de organen van het OCMW in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift
moet de vraag duidelijk zijn.
De organen van het OCMW zijn de OCMW-raad, het vast bureau, het bijzonder comité
voor de sociale dienst, de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het vast
bureau, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen
directeur en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.
§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van het OCMW gericht tot wiens
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het
juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het
OCMW behoort, zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, worden
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van de gemeente. De indiener wordt daarvan
op de hoogte gebracht.
§ 4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd
ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling.
Artikel 38
§ 1. Is het een verzoekschrift voor de OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter van de
OCMW-raad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende OCMW-raad indien
het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift
later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
§ 2. De OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het vast bureau
of het bijzonder comité verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te
verstrekken.
§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend
is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het
betrokken orgaan van het OCMW. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste
ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon
naar keuze.
§ 4. Het betrokken orgaan van het OCMW verstrekt, binnen drie maanden na de
indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of,
indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift.
Bepalingen over het bijzonder comité voor de sociale dienst
Artikel 39
§ 1. Het presentiegeld dat toegekend wordt aan de leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst bedraagt: € 213,32. De indexering van dit bedrag volgt de
evolutie van de lonen van het gemeentepersoneel.
§ 2. De bepalingen uit artikel 36 van dit reglement zijn van overeenkomstig van
toepassing op de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
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Artikel 40
§ 1. Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het
bijzonder comité vervangen als die afwezig zijn.
Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen
door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend
hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
§ 2. De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder
comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te gegeven tegen
ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een
kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De aanduiding is geldig vanaf
de datum vermeld op het ontvangstbewijs.
§ 3. Wanneer een nieuw lid verkozen wordt in het bijzonder comité voor de sociale
dienst, moet ook de plaatvervanger vernieuwd worden door een verklaring zoals in §1
en §2 van dit artikel. Het kan daarbij gaan om hetzelfde raadslid.
§ 4. Is er geen geldige verklaring tot plaatsvervanging ingediend, dan is er geen
plaatsvervanger voor het betreffende lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
Communicatie met de OCMW-verenigingen
Artikel 41
§ 1. De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een welzijnsvereniging, worden
door de raadsleden in hun midden aangeduid door een geheime stemming in één
stemronde, waarbij elk raadslid één stem krijgt. Bij staking van stemmen is de jongste
kandidaat in jaren verkozen.
§ 2. Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij
een verhindering kunnen de OCMW-raadsleden van de lijst die het betreffende lid heeft
voorgedragen, samen een kandidaat lid aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger
in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking
van stemmen.
De aanwijzing van dat lid wordt meegedeeld met een door de meerderheid van de
leden van dezelfde lijst ondertekende verklaring die tegen ontvangstbewijs afgegeven
worden aan de algemeen directeur.
§ 3. Als deze vervanging niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt binnen de zestig
dagen wordt in de vervanging voorzien zoals in paragraaf 1 van dit artikel.
§ 4. De statuten van de welzijnsvereniging vermelden de wijze waarop de OCMWraadsleden in kennis worden gesteld van de notulen van de vergaderingen van de raad
van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur en alle documenten waarnaar
verwezen wordt in de notulen. Deze worden, indien een lid van de OCMW-raad dat
wenst, in elk geval elektronisch ter beschikking gesteld.
Artikel 42
§ 1. De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een vereniging of vennootschap
voor sociale dienstverlening, worden door de raadsleden in hun midden aangeduid
door een geheime stemming in één stemronde, waarbij elk raadslid één stem krijgt.
Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
De afgevaardigde raadsleden in een vereniging of vennootschap voor sociale
dienstverlening handelen volgens de instructies van de OCMW-raad.
§ 2. De OCMW-raad kan in de vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening
ook deskundigen aanduiden die geen lid zijn van de OCMW-raad. Het aantal
deskundigen dat geen raadslid is, kan maximaal een derde zijn van het aantal door de
OCMW-raad aangewezen vertegenwoordigers.
3. Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019 door de raad voor
maatschappelijk welzijn voor haar gedeelte
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd
tot op heden, in het bijzonder titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)
van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
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Gelet op het besluit van 26 juni 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, in het bijzonder
artikel 1 waarbij bepaald wordt dat onder meer de gemeente en het OCMW van
Herenthout gemachtigd worden op 1 januari 2019 de nieuwe bepalingen over de BBC
toe te passen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd
tot op heden;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019;
Overwegende het voorliggende éénjarig meerjarenplan 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het éénjarig meerjarenplan
2019 vast voor haar gedeelte. Het éénjarig meerjarenplan 2019 omvat omvat een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting en toont volgende resultaten
in euro:
Budgettair resultaat
2019
I. Exploitatiesaldo
728.943,00
a. Ontvangsten
14.101.674,00
b. Uitgaven
13.372.731,00
II. Investeringssaldo
- 3.338.500,00
1.304.500,00
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
4.643.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen
- 2.609.557,00
IV. Financieringssaldo
- 500.937,00
a. Ontvangsten
46.663,00
b. Uitgaven
547.600,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
- 3.110.494,00
VI.Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
4.963.500,02
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
1.853.006,02
VIII. Onbeschikbare gelden
2.016,09
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
1.850.989,93
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge

2019
728.943,00
500.937,00
547.600,00
46.663,00
228.006,00

4. Goedkeuring reglement houdende toekenning van een eretitel aan
gewezen voorzitters van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 148 van het decreet lokaal bestuur dat o.m. bepaalt dat de raad voor
maatschappelijk welzijn de eretitels kan toekennen van de voorzitter en de leden van
het bijzonder comité voor de sociale dienst onder de voorwaarden die hij bepaalt;
Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op objectieve basis te laten
verlopen; dat het bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te keuren;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2013 betreffende de
goedkeuring van een reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen
schepenen van de gemeente;
Overwegende dat het past een eenvormige regeling voor gemeente en OCMW uit te
werken;
Gelet op het voorgebracht voorstel van reglement houdende toekenning van een
eretitel aan gewezen voorzitters van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;
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Overwegende dat het voorgebracht voorstel van reglement gestoeld is op de
bepalingen uit de vroegere regeling houdende toekenning van een eretitel aan
gewezen uitvoerende mandatarissen, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse
Regering van 19 januari 2007;
Op voorstel van het Vast Bureau;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Een reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen
voorzitters van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt
goedgekeurd als volgt:
Artikel 1. Definitie
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan
voor een voorzitter van het centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 2.
De eretitel kan postuum worden verleend.
Artikel 3. Aanvraag
§ 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden.
§ 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsverkrijgers. De
aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het
College van burgemeester en schepenen of het Vast Bureau.
De procedure kan eveneens opgestart worden door het College van burgemeester en
schepenen, het Vast Bureau of een gemeente-/OCMW-raadslid indien de betrokkene
blijk heeft gegeven van uitzonderlijke prestaties (bv. realisaties, tijdsduur van het
ambt, …). In dit geval is de schriftelijke instemming van de betrokkene vereist.
Artikel 4. Uitsluitingsgronden
§ 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt
uitvoert in de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die
gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente
bedient bezoldigd wordt.
§ 2. De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van
rechtswege of de eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eretitel van voorzitter van het centrum voor
maatschappelijk welzijn, dient de betrokkene te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad of de raad voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente aan wie de aanvraag wordt gericht, waarvan
minstens 6 jaar als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Voor de berekening van die termijnen wordt rekening gehouden met de periode waarin
de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met de
periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor
Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de
Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin de
installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
- Van onberispelijk gedrag zijn;
Onder ‘onberispelijk gedrag’ wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn
ambtsperiode, of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen
zware tuchtstraf of een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben,
noch dat andere erg onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd,
voor zover deze straffen of feitelijkheden een goed en efficiënt bestuur van de
gemeente in het gedrang hebben gebracht.
Artikel 6. Procedure
§ 1. Het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau legt elke aanvraag ter
beoordeling aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor.
§ 2. Alvorens de vraag aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter beoordeling voor
te leggen, onderzoekt het College van burgemeester en schepenen/Vast Bureau of aan
de toekenningsvoorwaarden is voldaan.
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Het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau is hiervoor gemachtigd alle
inlichtingen te vragen en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen
dat de raad voor maatschappelijk welzijn toelaat met kennis van zaken over de
aanvraag te beslissen.
Het dossier dat aan de raad wordt voorgelegd, bevat minstens:
- Een bewijs dat de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft van onberispelijk
gedrag is.
Hiertoe is het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau gemachtigd een
uittreksel op te vragen uit het strafregister. Eveneens kan het College van
burgemeester en schepenen/Vast bureau het advies inwinnen van de procureurgeneraal bij het hof van beroep van het rechtsgebied waarin de gemeente gelegen
is teneinde te vernemen of er een informatie- of andere onderzoeksprocedure of
gerechtelijke vervolgingen ten laste van de betrokkene hangende zijn.
- De beslissingen tot verkiezing als voorzitter van de betrokkene, in voorkomend
geval aangevuld met de aktenames van de eedaflegging als gemeenteraad of als
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau is gemachtigd om
bijkomende inlichtingen bij de betrokkene op te vragen.
§ 3. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist in openbare zitting en bij geheime
stemming over het al dan niet toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen
bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Artikel 7. Uitreiking
Na de toekenning van de eretitel door de raad voor maatschappelijk welzijn organiseert
het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau, in overleg met betrokkene,
een ceremonie waarop de titel plechtig wordt toegekend.
Artikel 8. Intrekking
De raad voor maatschappelijk welzijn is gerechtigd de door haar verleende eretitel in
te trekken wanneer zou blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer
vertoonde na het toekennen van de ambtstitel.
5. Toekennen van de titel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn aan mevrouw Josée Poelmans
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van onze raad van heden betreffende de goedkeuring van een
reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen voorzitters van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 4
februari laatstleden beslist heeft om aan de gemeenteraad voor te stellen om de titel
van erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toe te
kennen aan mevrouw Josée Poelmans,
Overwegende dat deze bevoegdheid toekomt aan de raad voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het schrijven van mevrouw Poelmans d.d. 11 februari 2019 waarbij zij
meedeelt dat zij deze titel graag zal aanvaarden;
Overwegende dat mevrouw Poelmans voldoet aan alle voorwaarden die door
voornoemd reglement worden opgelegd:
Gelet op het blanco uittreksel uit het strafregister dat zich in het dossier bevindt;
Overwegende dat mevrouw Poelmans zetelde in de gemeenteraad van 2 januari 1989
tot en met 1 januari 1995 en, van 2 januari 2001 tot en met 2 januari 2013;
Overwegende dat mevrouw Poelmans schepen was van onze gemeente van 31
december 2003 tot en met 1 januari 2007;
Overwegende dat mevrouw Poelmans voorzitter was van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van 7 januari 2013 tot en met 1 januari 2019;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Aan mevrouw Josée Annie Poelmans, geboren 1 november 1954 en
wonende te 2270 Herenthout, Keulemansstraat 41, wordt de titel toegekend van
erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
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6. Goedkeuring overeenkomst tussen KOBA Zuiderkempen en het OCMW
betreffende
de
inrichting
van
de
buitenruimte
van
de
kinderopvangvoorziening aan de Kloosterstraat
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de akte van 25 april 2018 houdende verwerving door het OCMW van een
ruimte voor kinderopvang, buitenruimte en een aandeel in de gemeenschappelijke
delen in residentie ‘Het Klooster’ aan de Kloosterstraat jegens Kleine Landeigendom
Zuiderkempen;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2018
houdende goedkeuring van de gunning voor de opdracht ‘Inrichting van buitenschoolse
kinderopvang Kids & Co’;
Overwegende dat op de grensscheiding tussen het eigendom van het OCMW en het
aanpalende eigendom van de Vrije School De Luchtballon een oud gebouwtje staat dat
wegens zijn bouwvallige staat ieder nut heeft verloren en dat eigendom is van beide
instellingen, elk voor ongeveer de helft; dat beide instanties de intentie hebben om dit
gebouwtje af te breken en aan de vrijgekomen grond een nuttigere bestemming te
geven; dat afbraak van een gedeelte van het gebouw technisch quasi onmogelijk is;
Overwegende dat de buitenruimte die hoort bij de kinderopvangvoorziening beperkt is
en dat de dienstverlening zou gebaat zijn met een ruimere speelruimte;
Gelet op de onderhandelingen tussen het OCMW en het Katholiek Onderwijs Bisdom
Antwerpen (KOBA) Zuiderkempen om een samenwerking te bekomen met het oog op
de gezamenlijke afbraak van de bouwval en het gezamenlijk gebruik van een stuk
grond van de school;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van overeenkomst;
Op voorstel van het Vast Bureau;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Navolgend ontwerp van overeenkomst tussen KOBA Zuiderkempen en
het OCMW wordt goedgekeurd:
“Voorafgaande uiteenzetting
KOBA verklaart de volgende goederen in erfpacht te hebben – de grond behoort toe
aan het Dekenaat Zuiderkempen regio Herentals: GEMEENTE HERENTHOUT
1. Perceel tuin (bos), Vonckstraat, wijk E, nummer 575TP0000, groot 940 m²
2. Schoolgebouw op en met grond, Schoetersstraat 22, wijk E, nummer
579L2P0000.
Het OCMW verklaart eigenaar te zijn van het volgend onroerend goed: GEMEENTE
HERENTHOUT
3. Perceel grond, wijk E, nummer 579F2.
Partijen verklaren dat er op perceel nummers 579L2P0000, in erfpacht bij KOBA
Zuiderkempen, en perceel nummer 579F2, eigendom van het OCMW, een gebouw
werd opgericht, welk gebouw deels eigendom is van KOBA Zuiderkempen en deels van
het OCMW.
Dit gebouw is bouwvallig en kan niet meer gebruikt worden. Partijen wensen samen
over te gaan tot afbraak van dit gebouw.
Gelet op het feit dat de eigenaars van perceel nummer 399R2 aan de achterzijde van
het gebouw een werkplaats hebben opgericht waarbij de draagmuur werd gebruikt om
deze werkplaats in te verankeren, kan dit gebouw niet gesloopt worden zonder bijstand
van een architect.
Het OCMW zal op haar gedeelte waar de te slopen gebouwen zich thans bevinden,
lokalen oprichten bestemd voor kinderopvang (kinderclub); het gedeelte waar zich
thans het gebouw van KOBA Zuiderkempen bevindt, wordt niet opnieuw bebouwd.
Overeenkomst
Partijen zijn het volgende overeen gekomen.
Het OCMW verbindt zich ertoe:
- voor zijn rekening en op zijn kosten een architect aan te duiden, die gelast wordt
met het opstellen van het dossier tot het bekomen van een omgevingsvergunning
voor het slopen van het volledige gebouw te bekomen;
- de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van
het volledige gebouw in te dienen, op zijn kosten. KOBA Zuiderkempen geeft
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daartoe aan het OCMW een volmacht om in zijn naam de vergunningsaanvraag in
te dienen en het slopen uit te voeren;
- de overheidsopdracht te voeren voor het aanduiden van een aannemer die gelast
wordt met de uitvoering van de sloop. De kosten van uitvoering van de sloopwerken
worden door iedere partij gedragen en dit in verhouding tot ieders aandeel in de
oppervlakte van het te slopen gebouw;
- op de grensscheiding van beide erven een draadafsluiting te plaatsen op zijn kosten,
waarin een poortje dient te worden aangebracht teneinde de wederzijdse toegang
te verzekeren tussen de perceelnummer 579F2 en 579L2/575T2. Met het oog hierop
zal een minnelijke afpaling gebeuren. Het OCMW zal hiervoor een landmeter-expert
aanduiden na prijsvraag aan minstens 3 aanbieders. De kosten van de landmeterexpert voor de afpaling worden door elke partij voor de helft gedragen. De poort
die zal voorzien worden in de draadafsluiting zal worden afgesloten met een sleutel
waarvan iedere partij 3 exemplaren zal toebedeeld krijgen;
- alle kosten te prefinancieren. Het OCMW zal de kosten die ingevolge deze
overeenkomst ten laste vallen van KOBA Zuiderkempen doorfactureren, vergezeld
van de nodige bewijsstukken.
IN RUIL:
- staat KOBA Zuiderkempen een gebruiksrecht toe aan het OCMW Herenthout op het
perceel voormeld onder 1 (575T), te weten het bosje, evenals met betrekking tot
de speeltoestellen die zich bevinden op het perceel vermeld onder 2 (579L2), met
dien verstande dat het bosje door zowel de school als de kinderclub (zijnde de
kinderopvang ingericht door het OCMW in diens nieuw op te richten lokalen op
perceelnummer 579F2) kan gebruikt worden als speelterrein voor de kinderen als
volgt:
De erfpachter, KOBA Zuiderkempen, machtigt de gebruiker, het OCMW Herenthout,
het hierna vermeld onroerend goed samen met hem te gebruiken als een goed
huisvader vanaf heden mits navolgende voorwaarden:
- het betreft een gratis gebruik, de gebruiker dient aan de eigenaar dus geen
vergoeding te betalen;
- de speeltoestellen te laten gebruiken waarvoor ze bestemd zijn;
- na gebruik mag er geen afval op het terrein achtergelaten worden;
- ingeval er een defect wordt vastgesteld aan de speeltoestellen, dit onmiddellijk te
melden aan de erfpachter;
- kleine herstellingen worden gemeld aan de logistieke medewerker van de
kinderopvang en verder opgevolgd door het lokaal bestuur van de gemeente;
- indien een externe hersteller geraadpleegd moet worden, neemt de school het
initiatief en worden de kosten verdeeld waarbij iedere partij 50% aandeel voor zijn
rekening neemt;
- de speeltoestellen ieder jaar op kosten van het OCMW te laten nakijken door de
technische dienst van de gemeente Herenthout, en eventueel vastgestelde defecten
te laten herstellen;
- de doorgang vanuit de opvang naar het bosje en de speeltoestellen toegankelijk te
maken voor de kinderen en proper te onderhouden.
KOBA Zuiderkempen geeft tenslotte aan de gebruiker, het OCMW, de toelating om
tegen de erfscheiding een houten constructie op te richten die dienst zal doen als
atelier/bergruimte voor de kinderclub.
Dit gebruiksrecht zal op geen enkel ogenblik kunnen aanzien worden als een huur- of
pachtovereenkomst en kan op eenzijdig verzoek van ieder der partijen onmiddellijk
worden opgezegd en stopgezet, per aangetekend schrijven mits een
opzeggingstermijn van zes maanden, behoudens in de eerste vijf jaren te rekenen
vanaf de ondertekening van deze overeenkomst, in welke termijn het gebruiksrecht
NIET kan worden opgezegd door KOBA Zuiderkempen.
Is hier tussengekomen:
Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals, vertegenwoordigers: Dhr. Jos Van Loon
(voorzitter) en Dhr. Roger Huysmans (secretaris), die verklaart kennis te hebben
genomen van onderhavige overeenkomst en die verklaart akkoord te zijn met de
afbraak van het voormelde gebouw.”
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7. Kinderopvang Kloosterstraat
Op voorstel van raadslid Jan Van Dyck besluit de gemeenteraad eenparig om dit
agendapunt te verdagen naar de volgende zitting.
8. Welzijnszorg
Kempen
–
Aanduiding
afgevaardigde
algemene
vergaderingen
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen;
Overwegende dat in de statuten van Welzijnszorg Kempen, die onderworpen zijn aan
deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017, de samenstelling van de Algemene Vergadering als volgt wordt omschreven:
“Artikel 16. De Algemene Vergadering bestaat uit de deelgenoten. Iedere deelgenoot
is in de Algemene vergadering vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Indien de
deelgenoot een OCMW is, is de afgevaardigde lid van de Raad van Maatschappelijk
Welzijn van het betrokken OCMW. De leden worden door de raad van
maatschappelijk welzijn aangewezen overeenkomstig artikel 484 van het decreet
over het lokaal bestuur.”;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Er worden 18 stembiljetten in de stembus gevonden waarvan 15 stemmen voor Willy
Torfs, 1 stem voor Machteld Ledegen, 1 stem voor Stijn Raeymaekers en 1 stem
voor Jan Van Dyck;
Besluit:
Enig artikel. De heer Willy Torfs, schepen, wordt gemandateerd als afgevaardigde
(volmachtdrager) in de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen gedurende
de huidige legislatuur (2019-2024).
9. Welzijnszorg Kempen – Aanduiding raad van bestuur/individuele
vertegenwoordiger in de raad van bestuur
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van de welzijnsvereniging Welzijnszorg
Kempen in zitting van 9 januari 2019 beslist heeft om de bijzondere Algemene
Vergadering van Welzijnsvereniging waarbij ook de Raad van Bestuur zal worden
benoemd te organiseren op woensdag 13 maart 2019 om 19.00u;
Gelet op de agenda van deze buitengewone Algemene Vergadering is samengesteld
als volgt:
1. Samenstelling van de Raad van Bestuur
2. Varia
Overwegende dat in de statuten van Welzijnszorg Kempen, die goedgekeurd werden
door de bijzondere Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 14
november 2018 en onderworpen zijn aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de samenstelling van de Raad van
Bestuur als volgt wordt omschreven:
“Artikel 16. De Algemene Vergadering bestaat uit de deelgenoten. Iedere deelgenoot
is in de Algemene vergadering vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Indien de
deelgenoot een OCMW is, is de afgevaardigde lid van de Raad van Maatschappelijk
Welzijn van het betrokken OCMW. De leden worden door de raad van maatschappelijk
welzijn aangewezen overeenkomstig artikel 484 van het decreet over het lokaal
bestuur.
Artikel 17. Buiten de bevoegdheid haar uitdrukkelijk toegekend door het decreet over
het lokaal bestuur en door onderhavige statuten beslist de Algemene Vergadering
over:
…
9° het aanduiden van de leden van de Raad van Bestuur op voordracht van de
deelgenoten die zij vertegenwoordigen;
Artikel 27. De welzijnsvereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad
van Bestuur van de welzijnsvereniging telt 15 bestuurders. De bestuurders worden
aangeduid door de Algemene Vergadering op voordracht van de deelgenoten die zij
vertegenwoordigen. De afgevaardigde van de OCMW-deelgenoten worden aangesteld
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overeenkomstig artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur. Alleen
deelgenoten met stemrecht in de Algemene Vergadering kunnen leden voordragen.”;
Overwegende dat de algemene vergadering bij het aanduiden van de bestuurders moet
rekening houden met de decretaal voorgeschreven bepalingen (maximaal 15
bestuurders en maximaal 2/3e van de bestuurders zijn van hetzelfde geslacht); dat de
Algemene Vergadering hiernaast ook rekening kan houden met bijkomende
bepalingen, zoals bijvoorbeeld afgevaardigde van grote(re) en kleine(re) gemeenten,
regionale spreiding, enzovoort.; dat bij voorkeur deze bestuurders ook lid zijn van het
Vast Bureau van een deelgenoot en verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleid in
hun gemeente;
1. Raad van Bestuur
Overwegende dat de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen er in haar zitting van
9 januari 2019 mee akkoord ging om een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te laten
voorstellen door de vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende
gemeenten worden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen;
Overwegende dat de vergadering van voorgedragen burgemeesters in haar zitting van
26 januari 2019 tot volgend voorstel kwam voor de samenstelling van de Raad van
Bestuur van Welzijnszorg Kempen:
- Arendonk: Marina Gys
- Baarle-hertog: Sofie Verhoeven
- Beerse: Staf Willemsens
- Dessel: Anita Vandendungen
- Hoogstraten: Marc Van Aperen
- Hulshout: Saskia Luyten
- Kasterlee: Rita Thijs
- Meerhout: Nele Geudens
- Mol: Wim Caeyers
- Oud-Turnhout: Liesbet Dierckx
- Ravels: Koen Rombouts
- Rijkevorsel: Bert Vangenechten
- Turnhout: Kelly Verheyen
- Vorselaar: Mizel Gebruers
- Vosselaar: Jef Pelgrims
Overwegende dat aan de deelnemers in een schrijven van 30 januari 2019 gevraagd
werd de 15 kandidaat-bestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de
mandaatbepaling van de afgevaardigde (volmachtdrager) op de Algemene
Vergadering van 13 maart 2019 waarop de Raad van Bestuur wordt geïnstalleerd;
2. Aanduiding van een individuele vertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur van Welzijnszorg Kempen
Gelet op het feit dat ook Welzijnszorg Kempen zal gaan werken als kostendelende
vereniging volgens het principe van de in-house-exceptie; dat bijgevolg de
besluitvormingsorganen van Welzijnszorg Kempen moeten worden samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; dat het principe van de
gezamenlijke controle, wat de toepassing is van de in-house-exceptie, vanuit juridisch
oogpunt inhoudt dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan te
duiden binnen de Raad van Bestuur;
Overwegende dat het voor de gemeenten die een eigen vertegenwoordiger hebben
vanuit de eigen OCMW-raad het vanzelfsprekend is dat deze bestuurder ook het eigen
OCMW vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen;
Overwegende dat aan de OCMW-raden van de onderstaande gemeenten, dewelke
geen eigen vertegenwoordiger vanuit hun eigen OCMW-raad hebben in de Raad van
bestuur van Welzijnszorg Kempen, bijgevolg wordt gevraagd om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden uit de lijst van 15 bestuurders als individuele
vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen:
Balen
Geel
Grobbendonk
Herentals
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Herenthout
Herselt
Laakdal
Lille
Merksplas
Olen
Retie
Westerlo;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaatbestuurders zodat de Algemene Vergadering kan overgaan tot de benoeming van de
Raad van Bestuur.
Artikel 2. De OCMW-raad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende
individuele vertegenwoordiger aan: Mevrouw Mizel GEBRUERS
Artikel 3. Bovenstaande besluitvorming van de OCMW-raad bepaalt het mandaat van
de afgevaardigde (volmachtdrager) op de bijzondere Algemene Vergadering van 13
maart 2019.
10. IOK - Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB);
Gelet op de statuten van IOK;
Gelet op artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de
samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK
recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; dat deze
volmachtdrager voor de ganse duur van de legislatuur kan aangeduid worden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Er
worden
telkens
18
stembiljetten
in
de
stembus
gevonden;
De uitslag voor de aanduiding van de volmachtdrager voor algemene vergadering geeft
15 stemmen voor Sander Ooms, 2 stemmen voor Machteld Ledegen en 1 stem voor
Stijn Raeymaekers;
De uitslag voor de aanduiding van de plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergadering geeft 15 stemmen voor Paul Verstrepen, 1 stem voor Stijn
Raeymaekers, 1 stem voor Michel Van Hoof en 1 stem voor Wim Van Thielen;
Besluit:
Artikel 1. De heer Sander Ooms, raadslid, wordt gemandateerd als volmachtdrager
in de algemene vergaderingen van IOK gedurende de huidige legislatuur.
Artikel 2. De heer Paul Verstrepen, raadslid, wordt gemandateerd als
plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergaderingen van IOK gedurende
de huidige legislatuur.
Artikel 3. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440
Geel.
11. IOK - Voordracht leden raad van bestuur
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 445 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat alle
mandatarissen
binnen
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden; dat in dat geval 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, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds
in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd;
Overwegende dat de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer in zitting van 15
januari 2019 beslist hebben om de algemene vergaderingen van IOK en IOK
Afvalbeheer waarbij de raden van bestuur zullen worden benoemd achtereenvolgens
te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019;
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Overwegende dat de informatie en de opgevraagde besluitvorming in verband met de
organisatie van deze algemene vergadering werd overgemaakt aan de deelnemers via
het schrijven van 28 januari 2019;
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt
tot de samenstelling van de raad van bestuur:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
a. Benoeming van de raad van bestuur
b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem
2. Varia
Gelet op de toelichting bij de agenda van de algemene vergadering als volgt:
“Samenstelling raad van bestuur IOK
In de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van
december 2018 wordt de voordrachtregeling en de wijze van benoeming van de raden
van bestuur als volgt beschreven:
“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de
algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform
de bepalingen van artikel 434 en 435 van het DLB.
Het aantal leden van de raad van bestuur vanaf de eerste algehele vervanging van de
raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 15 leden.
Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten worden
voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen, 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. Maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht
2. Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van
gemeenten gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt
Aandelen
Gemeente
Minimum aantal zetels in de raad van bestuur
< 15000
Baarle-Hertog
3
Dessel
Grobbendonk
Herenthout
Hulshout
Meerhout
Merksplas
Olen
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
15000 - 30000
Arendonk
3
Balen
Beerse
Herselt
Hoogstraten
Kasterlee
Laakdal
Lille
Nijlen
Oud-Turnhout
Ravels
Westerlo
> 30000
Geel
3
Heist-op-den-Berg
Herentals
Mol
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Turnhout
Daarnaast wordt in de samenstelling van de raad van bestuur gestreefd naar een ruime
regionale spreiding en voldoende politieke pluriformiteit.
De lijst van bestuurders wordt voorgesteld aan de bevoegde organen van de
deelnemers, die dan tot de besluitvorming over de samenstelling van en
vertegenwoordiging in de raad van bestuur volgens bovenstaande criteria overgaan.
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de
onverenigbaarheden zoals voorzien in artikel 436 van het DLB.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algehele
hernieuwing van de raad van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen.
Het mandaat kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken door de algemene
vergadering.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.”
In uitvoering van deze statutaire opdracht kwam de vergadering van voorgedragen
burgemeesters op voorstel van het formatieorgaan op 26 januari 2019 tot volgende
voorstel van samenstelling van de raden van bestuur. De vergadering van
burgemeesters kwam tot de formatie van een identieke samenstelling van de raad van
bestuur van IOK en de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer:
Adriaensen Karolien (Retie)
Adriaensens Stijn (Turnhout)
Celis Bert (Nijlen)
Hannes Fons (Meerhout)
Julliams Bart (Geel)
Keymeulen Peter (Herselt)
Lenaerts Karel (Merksplas)
Leysen Johan (Balen)
Peeters Marleen (Lille)
Raeymaekers Stijn (Herenthout)
Van Goubergen Inge (Vosselaar)
Van Hirtum Guy (Westerlo)
Van Olmen Mien (Herentals)
Verhaert Marianne (Grobbendonk)
Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)
Aan de deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd de 15
kandidaat-bestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de mandaatbepaling
van de volmachtdrager op de algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop de
raad van bestuur wordt geïnstalleerd.
Bestuurders met raadgevende stem IOK
Overeenkomstig de statuten van IOK heeft elke gemeente het recht een
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee
bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en
wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de
zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt,
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt
zij de rangorde van de aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste
instantie de leden aan bod komen die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangeduid werden. In ondergeschikte orde gelden volgende criteria:
 De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij
voorrang wordt gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.
 De leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste
aangeduide leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in
tweede instantie aan de jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar
hebben bereikt.
De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem
wonen vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur
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De toepassing van de in-house-exceptie vormt al enkele jaren de basis van de werking
van dienstverlenende vereniging IOK.
Deze exceptie is opgenomen in de Wet overheidsopdrachten en maakt het mogelijk
dat de deelnemers aan IOK opdrachten geven aan hun in-houserechtspersoon IOK
zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.
Ondertussen werd ook de kwalificatie van IOK ook als kostendelende vereniging
bevestigd met btw-vrijstelling op de kostenbijdragen van de deelnemers ingevolge de
btw-ruling van 3 oktober 2017.
De argumentatie die aan de basis lag van de rulingsaanvraag is grotendeels
vergelijkbaar met de toepassingsvoorwaarden van de in-house-exceptie, zodat het ook
in het kader van de BTW-vrijstelling aangewezen is om de gezamenlijke
controlevereiste in te vullen. Een toename van de kostenbijdrage met 21% moet
alleszins vermeden worden.
De in-house-exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van gezamenlijke
controle zoals beschreven in de Wet Overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn
Public Procurement:
De aanbestedende overheden oefenen gezamenlijk toezicht uit op een rechtspersoon
indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld
uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden.
Individuele vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende
aanbestedende overheden vertegenwoordigen; (eigen onderlijning)
2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te
oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de
gecontroleerde rechtspersoon; en
3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn
met de belangen van de controlerende aanbestedende overheden
De gezamenlijke controle houdt dus concreet in dat de besluitvormingsorganen van
IOK moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers,
waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen
vertegenwoordigen.
In een eerstvolgende statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de deelnemers in
functie van de algemene vergadering van juni 2019 zal in dit verband ook een
verslagplicht en ontslagregeling worden beschreven zodat de vereiste gezamenlijke
controle geen juridische fictie is en zodat er sprake is van een gezamenlijke controle
waarbij de deelnemers effectief zijn vertegenwoordigd door individuele
vertegenwoordigers.
Daarnaast is er, in tegenstelling tot het vroegere Decreet Intergemeentelijke
Samenwerking, in het DLB niet langer bepaald is dat niemand door meer dan één
deelnemer kan worden voorgedragen of benoemd. Deze bepaling was niet langer
compatibel met de beperking van het aantal mandaten in de raad van bestuur van
intercommunales met meer dan 15 leden, zodat meervoudige voordracht decretaal
mogelijk wordt gemaakt.
De invulling van het principe van de gezamenlijke controle houdt vanuit juridisch
oogpunt dan ook in dat elke deelnemer een individuele vertegenwoordiger dient aan
te duiden binnen de raad van bestuur.
Voor de gemeenten die een vertegenwoordiger hebben vanuit de eigen gemeenteraad
is het vanzelfsprekend dat deze bestuurder de gemeente vertegenwoordigt.
Aan de andere deelnemers werd in het schrijven van 28 januari 2019 gevraagd om
een individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaatbestuurders als individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur.”;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat 18 stembrieven in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat voor de aanduiding van de individuele vertegenwoordiger 17
stemmen worden uitgebracht voor Stijn Raeymaekers en 1 ongeldige stem;
Besluit:
Artikel 1. De gemeenteraad bevestigt met eenparigheid van stemmen de
gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene
vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur.
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Artikel 2. De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende
individuele vertegenwoordiger aan: Stijn RAEYMAEKERS.
Artikel 3. Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat
van de volmachtdrager op deze algemene vergadering van 19 maart 2019.
12. Vzw Boskat – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat ons bestuur lid is van de vzw Boskat;
Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft zinvolle arbeidsplaatsen en
werkervaring te creëren voor mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de
arbeidsmarkt door activiteiten te ontwikkelen die de deelnemers concrete
werkervaring, opleiding en tewerkstelling biedt in bosbouw, natuurwerken en
ecologisch groenonderhoud bij bedrijven, gemeenten en particulieren;
Gelet op artikel 5 van de statuten dat bepaalt dat de algemene vergadering o.a. is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de OCMW’s en gemeentebesturen uit het
werkingsgebied;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat voor de aanduiding van de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 16 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs, 1 stem voor Machteld
Ledegen en 1 stem voor Stijn Raeymaekers;
Besluit:
Artikel 1.De heer Willy TORFS, schepen - voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons OCMW in de algemene
vergaderingen van de vzw Boskat.
Artikel 2. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw Boskat, Kamergoor 19
bus 1 te 2200 Herentals.
13. Vzw Bospad – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat ons bestuur lid is van de vzw Bospad;
Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft het creëren en aanbieden van
duurzame tewerkstelling voor risicogroepen op de arbeidsmarkt in het algemeen en
het inspelen op de noden van openbare besturen en op lokale maatschappelijke
nodigen, in het bijzonder die betrekking hebben op toeristisch onderhoud, groenzorg
en aanverwanten;
Gelet op artikel 5 van de statuten dat bepaalt dat de algemene vergadering o.a. is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de OCMW’s en gemeentebesturen uit het
werkingsgebied;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat voor de aanduiding van de vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergadering 15 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs, 1 stem voor
Machteld Ledegen, 1 stem voor Stijn Raeymaekers en 1 stem voor Gert Van Dyck;
Besluit:
Artikel 1. De heer Willy TORFS, schepen - Voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons OCMW in de
algemene vergaderingen van de vzw Bospad.
Artikel 2. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw Bospad, Kamergoor 19
bus 1 te 2200 Herentals.
14. Aanduiding vertegenwoordiging in vzw Sociaal Verhuurkantoor ISOM
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor
ISOM (SVK ISOM);
Gelet op het feit dat ons OCMW lid is van deze vereniging;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft om in het werkingsgebied betaalbare en
comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun
maatschappelijke situatie weinig of geen kans hebben om op de bestaande
huisvestingsmarkt aan bod te komen;
30

Gelet op artikel 10 van de statuten dat bepaalt dat elk OCMW in de algemene
vergadering vertegenwoordigd wordt door maximum 3 vertegenwoordigers; dat het
kan gaan om raadsleden en deskundigen met dien verstande dat het aandeel van de
deskundigen maximaal één derde mag zijn;
Gelet op artikel 16 van de statuten dat bepaalt dat elk OCMW in de raad van bestuur
vertegenwoordigd wordt door maximum 2 bestuurders;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 18 stembrieven in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een eerste vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergadering 15 stemmen werden uitgebracht voor Sander
Ooms, 2 stemmen voor Machteld Ledegen en 1 stem voor Stijn Raeymaekers;
Overwegende dat voor de aanduiding van een tweede vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergadering 15 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs,
1 stem voor Machteld Ledegen, 1 stem voor Stijn Raeymaekers en 1 stem voor Jan
Van Dyck;
Overwegende dat voor de aanduiding van een derde vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergadering 17 stemmen werden uitgebracht voor Inge
Mampaey en 1 ongeldige stem;
Overwegende dat voor de aanduiding van een eerste afgevaardigde in de raad van
bestuur 15 stemmen werden uitgebracht voor Sander Ooms, 1 stem voor Chantal
Helsen, 1 stem voor Machteld Ledegen en 1 stem voor Stijn Raeymaekers;
Overwegende dat voor de aanduiding van een tweede afgevaardigde in de raad van
bestuur 15 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs, 1 stem voor Machteld
Ledegen, 1 stem voor Stijn Raeymaekers en 1 stem voor Michel Van Hoof;
Besluit:
Artikel 1. Als vertegenwoordigers van ons OCMW in de algemene vergadering van de
vereniging zonder winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor ISOM worden aangeduid:
- de heer Sander OOMS, raadslid
- de heer Willy TORFS, schepen - voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
- mevrouw Inge MAMPAEY, hoofd sociale dienst.
Artikel 2. Als vertegenwoordigers van ons OCMW in de raad van bestuur van de
vereniging zonder winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor ISOM worden aangeduid:
- de heer Sander OOMS, raadslid
- de heer Willy TORFS, schepen - voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst.
Artikel 3. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw SVK ISOM, p.a.
Lierseweg 132 a te 2200 Herentals.
15. Aanstellen vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie (LAC)
Gelet op het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale
adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas
en water;
Gelet op het decreet van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit
van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit,
gas en water;
Overwegende dat de lokale adviescommissie advies verleent in het kader van de afen heraansluiting van water, gas of elektriciteit van een abonnee;
Overwegende dat in uitvoering voor voornoemd besluit een LAC dient samengesteld
te worden als volgt:
- de verantwoordelijke van de sociale dienst van het OCMW of diens afgevaardigde
- een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, aangeduid door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn
- een vertegenwoordiger van de betrokken distributeur
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- een vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de
abonnee voor zijn sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op dergelijke
instelling;
Overwegende dat het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een
personeelslid van het OCMW;
Overwegende dat het aangewezen is een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
aan te duiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 18 stembrieven in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat de stemming voor de vertegenwoordiger van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst in de Lokale Adviescommissie 13 stemmen geeft voor Paul
Snyers en 5 stemmen voor Wim Van Looy;
Overwegende dat de stemming voor de plaatsvervangend vertegenwoordiger van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in de Lokale Adviescommissie 14 stemmen
geeft voor Willy Torfs, 3 stemmen voor Wim Van Looy en 1 stem voor Wendy Gevers;
Besluit:
Artikel 1. De heer Paul SNYERS, lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van
de gemeente Herenthout in de Lokale Adviescommissie.
Artikel 2. De heer Willy TORFS, schepen - voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de gemeente Herenthout in de Lokale
Adviescommissie.
16. Aanduiding afgevaardigde Beheerscomité Gemeenschappelijke interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GiD PBW)
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk en uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat ons OCMW aangesloten is bij de intergemeentelijke preventiedienst,
gestructureerd onder IOK, die instaat voor de organisatie en bevordering van het
welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers;
Overwegende dat de GiD PBW wordt bestuurd door een beheerscomité dat het reilen
en zeilen van deze dienst bepaalt;
Overwegende dat elke deelnemende organisatie recht heeft op één vertegenwoordiger
binnen dit beheerscomité;
Overwegende dat uit dit beheerscomité een dagelijks bestuur gekozen wordt;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 18 stembrieven in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat er 15 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs, 1 stem voor
Machteld Ledegen, 1 stem voor Stijn Raeymaekers en 1 stem voor Gert Van Dyck;
Besluit:
Artikel 1. De heer Willy TORFS, schepen - voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de GiD PBW, p.a. IOK,
Antwerpse weg 1 te 2440 Geel.
17. Vaststelling mandaat van de OCMW-raad voor de bijzondere algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019
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;
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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 4 februari 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 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 kandidaatbestuurders:
- 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;
Gelet op de uitslag van de stemming;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaatbestuurders goed.
Artikel 2. De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Paul VERBEECK.
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.
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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.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter
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