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OPENBARE ZITTING
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ORGANISATOR GEZINSOPVANG
1.

Goedkeuring aanpassingen in het huishoudelijk reglement van de dienst voor
gezinsopvang.

De adjunct-algemeendirecteur licht dit agendapunt toe.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) vraagt of de vermindering van de respijtdagen van 75 naar 30
dagen geldt voor alle opvangvoorzieningen binnen de gemeente Kalmthout.
De adjunct-algemeendirecteur antwoordt dat dit niet
kinderopvangvoorzieningen hebben een eigen regeling.

het

geval

is.

De

andere

Raadslid Inga Verhaert (sp.a) vraagt of er plannen zijn om dit op elkaar af te stemmen.
De adjunct-algemeendirecteur antwoordt dat hier momenteel geen plannen voor zijn maar
dat deze vraag kan worden voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) verwijst naar de eigen voorrangsregels van de dienst bij een
tekort aan opvangplaatsen. In deze voorrangsregels staat vermeld dat kinderen van ouders
die in Kalmthout wonen en/of werken voorrang krijgen. Ze vraagt wat de bedoeling is van
deze regel.
De adunct-algemeendirecteur antwoordt dat je inderdaad de vraag kan stellen of dit een
goede regel is. De regel werd ingesteld omdat dit logisch lijkt ten opzichte van de beperkte
plaatsen die er vrij zijn. Tevens merken we dat ook andere gemeenten deze regel toepassen
waardoor het logisch lijkt dat de verschillende gemeenten hier op dezelfde manier mee
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omgaan. Er zijn eveneens nog heel wat andere voorrangsregels die door Kind & Gezin of
lokaal zijn ingevoerd om kansengroepen de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van
de kinderopvang.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) verduidelijkt haar opmerking: bij een tekort aan kinderopvang
hebben mensen geen boodschap aan deze voorrangsregel. Ook mensen van Kalmthout
vinden geen gepaste opvang.
De voorzitter antwoordt dat er tekorten zijn maar dat men niet mag overdrijven. De vraag is
hoe fors deze tekorten zijn en welke opvang geregeld wordt door het familiaal netwerk.
Schepen van kinderopvang Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) vult hierbij aan dat er binnen
het lokaal loket kinderopvang en het lokaal overleg kinderopvang wordt gekeken naar hoe de
gemeente een beter zicht kan krijgen op de noden aan kinderopvang. Dit is echter geen
verplichting maar de gemeente probeert dit wel beter in kaart te brengen.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08-07-1976;
Gelet op het Decreet van 20-04-2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van
baby’s en peuters, in het bijzonder artikel 6;
Gelet op het Decreet van 22-11-2013 betreffende de vergunningsvoorwaarden en het
kwaliteitsbeleid voor kinderopvang van baby’s en peuters, in het bijzonder artikel 34 t.e.m.
artikel 36;
Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel
77;
Overwegende dat de organisator gezinsopvang over een huishoudelijk reglement moet
beschikken, waarin de werking en leefregels worden beschreven en dat ondertekend moet
worden door de contracthouder voor ontvangst en kennisneming;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststellen van
reglementen, en dus ook hun wijzigingen;
Overwegende dat volgende wijzigingen werden doorgevoerd:
In hoofdstuk 1:
- Wijziging e-mailadres, nieuwe dienstverantwoordelijke, afspraak communicatie rond
sluitingsdagen, uren avondpermanentie, aanpassing telefoonnummers in geval van
nood en rol van de zorginspectie.
In hoofdstuk 2:
- Toevoeging nieuwe inschrijvingsprocedure.
- Toevoeging procedure grensoverschrijdend gedrag.
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-

Toevoeging afspraken omtrent borstvoeding en afgekolfde melk, opvolging van het
kind, belang van noteren op de inlichtingenfiche wie het kind mag komen afhalen, het
slapen en verplaatsingen.

In hoofdstuk 3:
- Jaarlijkse indexatie van de tarieven en wat bij werken in het buitenland?
- Verwijzing naar info Kind en Gezin over individueel verminderd tarief.
- Vermindering van 75 naar 30 respijtdagen. Ouders die in het onderwijs werken,
kunnen overigens bij de dienstverantwoordelijke vragen naar de mogelijkheden rond
een aangepaste planning tijdens de maanden juli en augustus.
- Vakantieplanning tijdig communiceren.
- Overzicht extra kosten bij laattijdig verwittigen.
- Afspraken omtrent wijziging opvangplan.
- Verhoging pampervergoeding van € 0,13 naar € 0,14 bij verblijf vanaf 5 uren.
- Regeling rond mailing van aan- en afwezigheid en mogelijke betwisting hiervan.
- Afspraken omtrent laattijdige betalingen.
- Fiscaal attest.
In hoofdstuk 4:
- Toevoeging wenbeleid en klachtenprocedure.
- Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer: verwijzing
privacyverklaring lokaal bestuur Kalmthout en privacy-commissie,…

naar

GDPR,

In hoofdstuk 5:
- Toevoeging werkwijze aanwezigheidsregistratie.
In hoofdstuk 6:
- Aanpassing formulering opzegmodaliteiten.
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem

ja

Besluit
Enig artikel :Goedkeuring aanpassingen in het huishoudelijk reglement van de dienst voor gezinsopvang.
Ingangsdatum huishoudelijk reglement: 01-01-2020.

EXTERNE SAMENWERKING
2.

Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: voordracht van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk
welzijn voor de algemene vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het feit dat het OCMW deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging IGEAN
dienstverlening;
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het artikel 432 van het decreet Lokaal Bestuur en het artikel 33 §1 van de statuten
van IGEAN dienstverlening die bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers; dat de vertegenwoordigers rechtstreeks
aangewezen worden door de gemeenteraad uit hun leden; dat iedere gemeente minstens
één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aanduidt;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019
betreffende de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de
algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening; dat mevrouw Ludovica Peeters werd
aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN
dienstverlening en de heer Wouter Vanden Bergh als haar plaatsvervanger;
Gelet op de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij akte werd genomen van
het ontslag van de heer Wouter Vanden Bergh (Open VLD) als OCMW-raadslid; dat de raad
voor maatschappelijk welzijn dus een ander raadslid van de oppositie dient voor te dragen
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN
dienstverlening;
Gaat over tot voordracht van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van IGEAN dienstverlening:
raadslid Inneke Bosmans (Open VLD), wonende Augustijnsdreef 5 te 2920
Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van mevrouw Inneke Bosmans (Open VLD) als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN
dienstverlening aanvaard wordt met 25 stemmen;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
ja
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn draagt mevrouw Inneke Bosmans, raadslid Open
VLD, wonende Augustijnsdreef 5 te 2920 Kalmthout, voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening, voor de
verdere duur van de huidige bestuursperiode.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn zal aan IGEAN
dienstverlening worden bezorgd.
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3.

Opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: voordracht van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk
welzijn voor de algemene vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het feit dat het OCMW deelgenoot is van de opdrachthoudende vereniging IGEAN
milieu en veiligheid;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 33 §1 van de statuten
van IGEAN milieu en veiligheid die bepalen dat de algemene vergadering samengesteld is
uit de vertegenwoordigers van de deelnemers; dat de vertegenwoordigers rechtstreeks
aangewezen worden door de gemeenteraad uit hun leden; dat iedere gemeente minstens
één afgevaardigde en ook één plaatsvervanger aanduidt;
Gelet op de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019
betreffende de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de
algemene vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid; dat mevrouw Ludovica Peeters
werd aangeduid als vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk welzijn voor
de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid en de heer Wouter Vanden
Bergh als haar plaatsvervanger;
Gelet op de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij akte werd genomen van
het ontslag van de heer Wouter Vanden Bergh (Open VLD) als OCMW-raadslid; dat de raad
voor maatschappelijk welzijn dus een ander raadslid van de oppositie dient voor te dragen
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu
en veiligheid;
Gaat over tot voordracht van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid:
raadslid Inneke Bosmans (Open VLD), wonende Augustijnsdreef 5 te 2920
Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van mevrouw Inneke Bosmans (Open VLD) als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en
veiligheid aanvaard wordt met stemmen;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
neen
23 ja-stemmen vanwege Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers,
Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt,
Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef
Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van
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Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert,
Inneke Bosmans en Lukas Jacobs.
2 onthoudingen vanwege Hans De Schepper en Monique Aerts.
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn draagt mevrouw Inneke Bosmans, raadslid Open VLD,
wonende Augustijnsdreef 5 te 2920 Kalmthout, voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu en veiligheid, voor de
verdere duur van de huidige bestuursperiode.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn zal aan IGEAN
milieu en veiligheid worden bezorgd.

4.

Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de
agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december
2019.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening;
Gelet op het KB van 3 januari 1969 over de oprichting van de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 houdende de
omvorming van IGEAN cv tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december 2003;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 waarbij de wijzigingen van de statuten
en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging werden goedgekeurd;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 betreffende de
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 betreffende de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening, bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10
april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse rand;
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende de
goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni
2034; dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening werd goedgekeurd, rekening houdend met het
nieuwe decreet lokaal bestuur; dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19
maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op de jaarvergadering van 28 juni 2019 waarbij de statutenwijziging van IGEAN
dienstverlening werd goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal
bestuur; dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
Gelet op het feit dat het OCMW lid is van bij IGEAN dienstverlening;
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 35 van de statuten die
bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene
vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar;
Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar worden besproken, alsook
een door de raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 23 oktober 2019 om de buitengewone
algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19u. met volgende
dagorde:
1.
goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor 2020.
2.
Goedkeuren van de begroting 2020.
3.
Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende
documenten.
Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25 oktober 2019 waarmee de
uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december
2019 aan alle deelnemers werd bezorgd;
Gelet op de volgende documenten die via het infonet ter beschikking gesteld werden van de
deelnemers:
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23 oktober 2019
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020
4. de begroting 2020
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5. het ondernemingsplan 2019-2024;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 met
betrekking tot de aanduiding van raadslid Ludovica Peeters als vertegenwoordiger voor alle
algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid die
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
neen
23 ja-stemmen vanwege Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers,
Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt,
Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef
Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van
Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert,
Inneke Bosmans en Lukas Jacobs.
2 onthoudingen vanwege Hans De Schepper en Monique Aerts.
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volledige dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden
in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag
11 december 2019 om 19u. evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis
hiervan volgende beslissingen:
1.
goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor 2020.
2.
goedkeuren van de begroting 2020.
3.
goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.
Art. 2.De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11 december 2019
deel te nemen aan de bespreking over de in het artikel 1 vermelde agendapunten en te
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om
de volledige agenda af te werken.
Art. 3.Twee uittreksels van deze raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden
bezorgd.

5.

Dienstverlenende vereniging IGEAN milieu en veiligheid: vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de
agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december
2019.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003
waarbij de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid
verleden werd; dat op 19 december 2003 de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten
van IGEAN milieu & veiligheid verscheen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 met betrekking tot de goedkeuring van
de oprichting en de statuten van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd werd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nummer 07120366;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 waarbij de
statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid werd goedgekeurd; dat dit bevestigd werd
bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de
statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu en veiligheid tot 21 juni 2034 werd
goedgekeurd; dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 houdende de
goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu en veiligheid, rekening houdend met
het nieuwe decreet lokaal bestuur; dat dit bevestigd werd bij het ministerieel besluit van 27
maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op de jaarvergadering van 28 juni 2019 waarbij de statutenwijziging van IGEAN milieu
en veiligheid werd goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur;
dat dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2019 van de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
Gelet op het feit dat het OCMW lid is van IGEAN milieu en veiligheid;
Gelet op het artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en het artikel 36 van de statuten
waarbij bepaald wordt dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één
buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste
trimester van elk jaar;
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Gezien op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken worden, alsook een door de raad van
bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig het artikel 431 van het decreet lokaal bestuur IGEAN
milieu en veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt; dat
het artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van
bestuur maximaal 15 bedraagt;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 waarbij de leden van
de raad van bestuur benoemd werden;
Gelet op het artikel 19 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid dat bepaalt dat bij
ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe
kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging
voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering; dat de aldus benoemde
bestuurder het mandaat beëindigt van de bestuurder die hij vervangt;
Benoemen leden adviescomités
Gelet op het artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu en veiligheid waarin wordt bepaald
dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt;
Gelet op het feit dat een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige
doelstellingen van de vereniging en beperkt blijft in aantal tot het aantal doelstellingen; dat
enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling vertegenwoordigd zijn
in dit adviescomité dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de
betrokken doelstelling;
Gezien het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken
deelnemers;
Gezien het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken
deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven
vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie
die van rechtswege deel uitmaken van dit comité;
Gelet op het feit dat de aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de
algemene vergadering;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 23 oktober 2019 om de buitengewone
algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19u. met volgende
dagorde:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor 2020.
2. goedkeuren van de begroting 2020
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3.
4.
5.
6.

goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024
innovatiefonds – bepalen bijdrage
benoemen leden raad van bestuur
benoemen leden adviescomités.

Gelet op het schrijven van IGEAN milieu en veiligheid van 25 oktober 2019 waarmee de
uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december
2019 aan alle deelnemers bezorgd werden;
Gelet op de volgende documenten die via het infonet ter beschikking gesteld worden van de
deelnemers:
1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal
2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23 oktober 2019
3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020
4. de begroting 2020
5. het ondernemingsplan 2019-2024
6. de nota over het innovatiefonds.
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 met
betrekking tot de aanduiding van raadslid Ludovica Peeters als vertegenwoordiger voor alle
algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid die
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024;
Gelet op het artikel 432 van het decreet en het artikel 34§1 van de statuten waarin wordt
bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
neen
23 ja-stemmen vanwege Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers,
Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt,
Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef
Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van
Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert,
Inneke Bosmans en Lukas Jacobs.
2 onthoudingen vanwege Hans De Schepper en Monique Aerts.
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volledige dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid die zal gehouden
worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op
woensdag 11 december 2019 om 19u. evenals van alle daarbij horende documenten en
neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor 2020.
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2.
3.
4.
5.
6.

goedkeuren van de begroting 2020
goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024
innovatiefonds - bepalen bijdrage
benoemen bestuurder raad van bestuur
benoemen van leden van de adviescomités.

Art. 2.De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 11 december
2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om
de volledige agenda af te werken.
Art. 3.Twee uittreksels van deze raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu
bezorgd.

veiligheid worden

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21 oktober 2019 van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het verslag van de
vergadering van 21 oktober 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.
Openbare stemming met 25 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Domien Arnold, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De
Rydt, Hans De Schepper, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies
Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen
Vanhees, Inga Verhaert, Inneke Bosmans en Lukas Jacobs.
Het verslag van de vergadering van 21 oktober 2019 van de raad voor maatschappelijk
welzijn wordt unaniem goedgekeurd.

VARIA
De voorzitter meldt dat de volgende raadscommissie algemeen beleid zal doorgaan om 9
december 2019 om 20u00. Op de agenda zal zeker de meerjarenplanning worden toegelicht.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt of de documenten zeker vooraf worden
toegestuurd.
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat alle raadsleden ten laatste
om 2 december 2019 de documenten zullen ontvangen.
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BESLOTEN ZITTING
Nihil.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21u35 .
Gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Lukas Jacobs
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