RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 3 JUNI 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester
Stefanie Vrins, Michel Van Hoof, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Patrick Heremans, Gert Van Dyck, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
1. Goedkeuring verslag vergadering van 6 mei 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 verslag van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 6 mei 2019, welk aan de raadsleden is bezorgd samen
met de agenda van de OCMW-raad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 6 mei 2019 wordt goedgekeurd.
2. Vervanging lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, onderzoek
geloofsbrieven en eedaflegging
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van onze raad van 2 januari 2019 houdende verkiezing van de
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, onderzoek geloofsbrieven en
eedaflegging;
Gelet op het schrijven van mevrouw Maria Willems, lid van het bijzonder comité voor
de sociale dienst, waarbij zij haar ontslag indient als lid van dit orgaan;
Overwegende dat – ingevolge voormelde raadsbeslissing – de heer Maarten Aerts,
geboren 20 mei 1988, werd aangeduid als eerste opvolger van mevrouw Willems;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in toepassing van artikel 96
van het decreet over het lokaal bestuur de geloofsbrieven van de opvolger dient te
onderzoeken;
Overwegende dat de decretale eed slechts kan afgelegd worden indien de
geloofsbrieven werden goedgekeurd;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven erin bestaat dat de raad voor
maatschappelijk
welzijn
nagaat
of
de
kandidaat
voldoet
aan
de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid;
Overwegende dat door de heer Aerts volgende documenten werden ingediend:
- een verklaring dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
zoals voorzien door het decreet over het lokaal bestuur;
- een recent uittreksel uit het bevolkingsregister;
- een recent uittreksel uit het strafregister;
Overwegende dat de heer Aerts door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn, de heer Stijn Raeymaekers, verzocht wordt in openbare zitting, in handen van
de voorzitter, de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan hij voldoet, als volgt: “Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”, waarna hij vervolgens
wordt aangesteld verklaard door de voorzitter;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De heer Maarten Aerts, zelfstandige, geboren 20 mei 1988, wordt
aangesteld als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, in opvolging van
mevrouw Maria Willems.
Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging
door de heer Maarten Aerts in handen van de voorzitter.
Artikel 3. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de voorzitter van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
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3. Vaststelling van de rekening van het dienstjaar 2018
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2018;
Gelet op het advies van het managementteam van 27 mei 2019;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel directeur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De rekening 2018 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1.
Liquiditeitenrekening 2018:
Uitgaven exploitatiebudget: € 3.169.903,67
Ontvangsten exploitatiebudget: € 3.595.373,51
Saldo exploitatie: € 425.469,84
Uitgaven investeringsbudget: € 1.281.602,27
Ontvangsten investeringsbudget: € 304.312,20
Saldo investeringen: € -977.290,07
Uitgaven andere: € 0
Ontvangsten andere: € 0
Saldo andere: € 0
Budgettair resultaat van het boekjaar: € -551.820,23
Gecumuleerd budgettair resultaat: € 2.245.702,72
Resultaat op kasbasis: € 1.854.147,83
Autofinancieringsmarge: € 425.469,84
2.
Balans per 31 december 2018:
Vlottende activa: € 2.373.189,52
Vaste activa: € 3.271.381,74
Totaal van de activa: € 5.644.571,26
Schulden: € 910.070,54
Nettoactief: € 4.734.500,72
Totaal van de passiva: € 5.644.571,26
3.
Staat van opbrengsten en kosten 2018:
Kosten: € 3.420.685,50
Opbrengsten: € 3.627.339,22
Overschot/tekort van het boekjaar: € 206.653,72
4. Goedkeuring aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 voor het gedeelte
van het OCMW
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen (inclusief bijlagen), zoals gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 houdende goedkeuring van het
eenjarig meerjarenplan voor 2019 voor het gedeelte van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 houdende goedkeuring
van het eenjarig meerjarenplan 2019 voor het geheel;
Gelet op het voorgebracht voorstel van aanpassing van het eenjarig meerjarenplan
2019;
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Gelet op het advies van het managementteam van 27 mei 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 voor het gedeelte
van het OCMW wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
5. IOK - Goedkeuring agenda (incl. statutenwijziging) algemene
vergadering van 27 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende
agendapunten bevat:
1. 1. Statutenwijziging
Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide
toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
1. 2. Aanstelling commissaris-revisor
Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de
aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
1. 3. Code van goed bestuur
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code
van goed bestuur vaststelt.
De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter
goedkeuring voor.
1. 4. Varia;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota van
6 mei 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van
27 juni 2019;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van statutenwijziging en de
toelichtende nota hierover, die via aparte e-mail en zending werden overgemaakt:
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als
commissaris, te benoemen als commissaris;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur;
Overwegende dat de raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de
statutenwijziging, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van
code van goed bestuur;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 waarbij de heer Sander Ooms,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergaderingen van IOK gedurende deze legislatuur, met als plaatsvervanger
de heer Paul Verstrepen, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het vast bureau;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging.
Artikel 2. De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris van IOK.
Artikel 3. De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur.
Artikel 4. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager
van de algemene vergadering.
6. CIPAL - Goedkeuring agenda algemene vergadering 27 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Overwegende dat het OCMW deelnemer is van CIPAL;
Overwegende dat CIPAL op donderdag 27 juni 2019 om 16.00 uur een algemene
vergadering organiseert in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 te 2440 Geel;
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is samengesteld als volgt:
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1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar
2018, afgesloten op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het
boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van
bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013 – 2018 met inbegrip van het
ondernemingsplan 2019 – 2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur
met raadgevende stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op het mailbericht van CIPAL d.d. 13 mei 2019 met uitnodiging voor voornoemde
vergadering;
Gelet op de voorgebrachte stukken;
Gelet op het besluit van onze raad van 4 februari 2019 waarbij mevrouw Stefanie
Vrins, schepen, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergaderingen van CIPAL gedurende deze legislatuur, met als
plaatsvervanger mevrouw Machteld Ledegen, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering van CIPAL d.d. 27 juni 2019 met
bijhorende stukken wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene
vergadering van 27 juni 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op
elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering
van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan CIPAL,
Bell-Telephonelaan 20 te 2440 Geel.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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