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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, Aline Maes, 
Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Lutgarda Backx, Raadslid 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
 
De voorzitter opent de vergadering om 21:50 uur. 
  
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2019/027 - Audioverslag openbare zitting OCMW-raad als zittingsverslag. 

Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, zoals goedgekeurd in zitting van 28 
januari 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur naast de 
notulen tevens een zittingsverslag dient opgemaakt van de vergaderingen van de raad; dat de 
zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde 
vragen en antwoorden vermelden;  
Overwegende dat de raad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 
audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad, zoals tevens bepaald in artikel 30, §2 
van het huishoudelijk reglement; 
Overwegende dat het voor de goede werking van de administratie van het lokaal bestuur 
wenselijk is dat er wordt geopteerd voor een audioverslag van de openbare zitting van de raad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het zittingsverslag, zoals bedoeld in artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt 
vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/024 - OCMW-financiën. Budgetwijziging 2019/1. Vaststelling.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de volgende wijzigingen ervan; 
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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 gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Overwegende dat een eerste wijziging van het budget 2019 zich opdringt; dat de wijziging van 
het budget 2019 werd voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur in 
samenspraak met het managementteam; dat het ontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 ter 
bespreking voorligt; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De eerste budgetwijziging van 2019 zoals deze blijkt uit de voorgelegde documenten 
wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/014 - Reglement houdende toekenning eretitel aan mandatarissen. 

Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 december 2018 
houdende goedkeuring van het reglement tot toekenning van eretitels aan mandatarissen van 
het OCMW; 
Gelet op het voorstel om het reglement aan te passen naar analogie van het reglement tot 
toekenning van eretitels aan mandatarissen van de gemeente, goedgekeurd in 
gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019; 
Gelet op het voorstel om art. 2.1. aan te passen en te schrappen dat de aanvraag kan uitgaan 
van 'de OCMW-raad, zij het met instemming van de betrokkene'; 
Gelet op het voorstel om het reglement aan te vullen met de toekenning van een eretitel aan de 
OCMW-voorzitter overeenkomstig het reglement tot toekenning van eretitels aan mandatarissen 
van de gemeente, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het reglement inzake het toekennen van eretitels aan mandatarissen van het OCMW wordt vanaf 
heden goedgekeurd als volgt: 
1. Voorwaarden voor het toekennen van een eretitel 
1.1. Om een eretitel van ere-OCMW-raadslid toegekend te krijgen, moet het gewezen OCMW-
raadslid: 
-          gedurende ten minste 18 jaar in de OCMW-raad van het OCMW Rijkevorsel zitting hebben 
gehad; 
-          van onberispelijk gedrag zijn. 
1.2. Om een eretitel van ere-OCMW-voorzitter toegekend te krijgen, moet de gewezen 
voorzitter: 
-          gedurende ten minste 10 jaar het mandaat van voorzitter bekleed hebben of gedurende 
ten minste 6 jaar het mandaat van voorzitter hebben bekleed en ten minste 12 jaar, voor of na 
het ambt als voorzitter, een mandaat als OCMW-raadslid hebben bekleed in de gemeente 
Rijkevorsel. 
-          van onberispelijk gedrag zijn. 
1.3. Onder onberispelijk gedrag dient te worden verstaan: het ontbreken van een zware 
strafrechtelijke veroordeling, te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het 
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Strafwetboek, dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erge onterende 
feitelijkheden. De raad oordeelt hierover. 
2. Aanvraag voor het toekennen van een eretitel 
2.1. De aanvraag tot het bekomen van een eretitel kan uitgaan van: 
-          de betrokkene; 
-          door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de OCMW-raad, met instemming van 
de rechtsopvolgers, in geval de betrokkene reeds overleden is; 
2.2. De aanvraag dient te worden ingediend bij de algemeen directeur. 
2.3. Elke aanvraag dient volgende gegevens en documenten te bevatten: 
-          Een uittreksel uit het strafregister model 1 dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één 
maand voor de datum van indiening van de aanvraag; 
-          Een vermelding van de perioden tijdens dewelke de betrokkene deel uitmaakte van de 
OCMW-raad; 
-          Indien de OCMW-raad de aanvraag doet: een instemmingsverklaring van de betrokkene 
of, indien de betrokkene reeds overleden is, van de rechtsopvolgers van de betrokkene; 
2.4. De aanvraag wordt uiterlijk binnen de 3 maanden na ontvangst aan de OCMW raad 
voorgelegd. 
3. Bijkomende bepalingen 
3.1. De personen die nog personeelslid zijn bij de gemeente of bij het OCMW van Rijkevorsel, 
mogen deze eretitel niet voeren. 
3.2. Indien een gewezen raadslid of gewezen OCMW-voorzitter, na de toekenning van de 
eretitel, opnieuw een mandaat opneemt voor de gemeente of een mandaat 
opneemt voor het OCMW van Rijkevorsel, mag betrokkene deze eretitel niet voeren tijdens de 
duur van het mandaat. 
3.3. Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ere-OCMW-raadslid of ere-OCMW-
voorzitter zijn geen voordelen verbonden. De betrokkenen worden wel uitgenodigd op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 
3.4. Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling 
dan wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de raad de 
eretitel intrekken. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/021 - IOK. Algemene Vergadering d.d. 19/3/2019. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende OCMW's hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van 
een dienstverlenende vereniging bij een raadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
OCMW-raad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK recht 
heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 
Gelet op het schrijven d.d. 28 januari 2019 vanwege IOK inzake de vernieuwing van de mandaten 
in de legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van het legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
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uitslag als volgt luidt: dhr. Lieven Van Nyen, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Wim 
De Visscher, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Renilde 
Willemse, voorgedragen als vertegenwoordiger, en mevr. Lutgarda Backx, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van IOK d.d. 19 maart 2019. 
Art.2.- Als OCMW vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van IOK voor de periode 
van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger). 
Art.3.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 
2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om het OCMW te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.4.- Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 
kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/017 - IOK. Bevestiging samenstelling raad van bestuur en aanduiding 

bestuurder uit 15 verkozen besturen.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer in zitting van 15 januari 2019 
hebben beslist 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 
in het IOK kantoorgebouw, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel; 
Gelet op het schrijven vanwege IOK d.d. 28 januari 2019 inzake de informatie en de opgevraagde 
besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene vergadering en ook de agenda 
die beperkt is tot de samenstelling van de raad van bestuur; 
Overwegende dat IOK Afvalbeheer 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; dat het aantal leden voor de raad van bestuur 
vanaf de eerste algehele vervanging 15 leden bedraagt; 
Overwegende dat op 26 januari 2019 het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur 
werd geformuleerd door een vergadering van de burgemeesters van de deelnemende gemeenten 
met volgende voorwaarden in acht genomen: 

 maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht 

 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 
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  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 

  Turnhout 

Gelet op het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur met volgende deelnemers:  

 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) 
Overwegende dat bij deze samenstelling wordt gestreefd naar een ruime regionale spreiding en 
voldoende politieke pluriformiteit; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 wordt gevraagd aan de 15 gekozen 
deelnemers om 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; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 wordt gevraagd aan alle andere 
deelnemers om een individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 
kandidaat-bestuurders als individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Marleen Peeters (Lille), voorgedragen als kandidaat-bestuurder, 
bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Karel Lenaerts (Merksplas), voorgedragen als kandidaat-
bestuurder, bekomt 4 ja-stemmen; 2 neen-stemmen worden tevens uitgebracht; 
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Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
zodat de algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur. 
Art.2.- De OCMW-raad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: mevr. Marleen Peeters (Lille). 
Art.3.- Bovenstaande besluitvorming van de OCMW-raad bepaalt het mandaat van de 
volmachtdrager op deze algemene vergadering van 19 maart 2019. 
Art.4.- Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 
kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
6. Betreft: OR/2019/020 - Welzijnszorg Kempen. Algemene Vergadering d.d. 13/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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 oproepingsbrief d.d. 4 februari 2019 inzake de vernieuwing van de mandaten voor 
de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempne; 
Overwegende dat Rijkevorsel, als deelnemend bestuur, een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger kan voordragen voor de Algemene Vergadering in legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen voor een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Wim De 
Visscher, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Jack Jacobs, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Bart Van De Mierop, voorgedragen als 
plaatsvervanger bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Als vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen voor 
de periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger). 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 
2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om het OCMW te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Welzijnszorg Kempen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
7. Betreft: OR/2019/018 - Welzijnszorg Kempen. Aanduiding kandidaat-lid raad van bestuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Overwegende dat de raad van bestuur van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen in zitting 
van 9 januari 2019 heeft beslist 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 met volgende agenda: 

1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 
2. Varia 

Gelet op 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, waarin de samenstelling van de raad van bestuur wordt omschreven; 
Overwegende dat de welzijnsvereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die 15 
bestuurders telt; dat de bestuurders worden aangeduid door de Algemene Vergadering op 
voordracht van de deelgenoten die zij vertegenwoordigen; dat de afgevaardigde van de OCMW-
deelgenoten worden aangesteld overeenkomstig artikel 484 van het decreet over het lokaal 
bestuur; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen in haar zitting van 9 januari 
2019 ermee 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 kwam tot volgend voorstel 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 werd gevraagd in een schrijven van 30 januari 2019 om 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; 
Overwegende dat 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, wordt gevraagd om een individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst 
van 15 bestuurders als individuele vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur van 
Welzijnszorg Kempen: 

 Balen 

 Geel 
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 Grobbendonk 

 Herentals 

 Herenthout 

 Herselt 

 Laakdal 

 Lille 

 Merksplas 

 Olen 

 Retie 

 Westerlo 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als kandidaat-bestuurder, bekomt 
18 ja-stemmen en 2 neen-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
zodat de Algemene Vergadering kan overgaan tot de benoeming van de Raad van Bestuur. 
Art.2.- De OCMW-raad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: dhr. Bert Vangenechten, wonende Sterstraat 21, te 2310 Rijkevorsel. 
Art.3.- Bovenstaande besluitvorming van de OCMW-raad bepaalt het mandaat van de 
afgevaardigde (volmachtdrager) op de bijzondere Algemene Vergadering van 13 maart 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
8. Betreft: OR/2019/012 - CIPAL dv. Bijzondere algemene vergadering d.d. 22/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat OCMW Rijkevorsel deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal; 
Gelet op de statuten 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 bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende OCMW's hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van 
een dienstverlenende vereniging bij een raadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
OCMW-raad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Gelet op het verzoek om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het 
mandaat in de Algemene Vergaderingen van CIPAL in legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Kevin Druyts, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Bert 
Vangenechten, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Lutgarda 
Backx, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
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Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per 
aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd. 
Art.2.- Als OCMW-vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van CIPAL voor de 
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger). 
Art.3.- De OCMW-vertegenwoordiger 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 OCMW 
vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 
agenda. 
Art.4.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 
2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om het OCMW te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.5.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
9. Betreft: OR/2019/015 - CIPAL dv. Aanduiding kandidaat-lid raad van bestuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat OCMW Rijkevorsel deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal; 
Gelet op art. 15 van de statuten van Cipal inzake de benoeming van de leden van de raad van 
bestuur; 
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 bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Cipal zal bestaan uit 15 leden, overeenkomstig art. 
434 en 435 van het decreet lokaal bestuur; 
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 kandidaat-bestuurders: 

 Dries Wim, burgemeester Genk 

 Eens Karolien, schepen Tessenderlo 

 Fourie Lore, schepen Landen 
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 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 voordrachtslijst 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 het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Koen Paredaens (Zoersel), voorgedragen als kandidaat-bestuurder, 
bekomt 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De  raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders 
goed. 
Art.2.- De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: dhr. Koen Paredaens, schepen Zoersel. 
Art.3.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
10. Betreft: OR/2019/022 - Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW). 

Aanduiding ondervoorzitter.   
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk; 
Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de 
Comités voor preventie en bescherming op het werk; 
Overwegende dat de OCMW-raad de afgevaardigde dient te verkiezen in het Comité Preventie en 
Bescherming op het Werk; 
Overwegende dat het wenselijk is de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
aan te duiden als ondervoorzitter van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk; 
Gelet op de ingediende kandidatuur; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: aan de stemming nemen 20 leden deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag luidt als volgt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als kandidaat-ondervoorzitter, 
bekomt 14 ja-stemmen en Renilde Willemse, voorgedragen als kandidaat-ondervoorzitter, 
bekomt 6 ja-stemmen; 

Besluit: 

Dhr. Bert Vangenechten, raadslid, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel, wordt aangeduid 
als ondervoorzitter van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. 
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   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
11. Betreft: OR/2019/025 - Basisregistratie schuldbemiddeling 2018. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur, voornamelijk artikel 77; 
Gelet op het schrijven van SAM, steunpunt Mens en Samenleving Vzw d.d. 21 december 2018; 
Overwegende er kennis wordt genomen van de basisregistratie van een erkende instelling voor 
schuldbemiddeling 2018; 
Overwegende dat deze gegevens overgemaakt dienen te worden voor 28 februari 2019 aan SAM, 
steunpunt Mens en Samenleving Vzw; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De basisregistratie voor een erkende instelling voor schuldbemiddeling 2018 wordt 
goedgekeurd. 
Art.2.- Een afschrift wordt over gemaakt aan SAM, steunpunt Mens en Samenleving Vzw voor 28 
februari 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
12. Betreft: OR/2019/028 - Rechtspositieregeling 1, 2 en 3 en bijlage rechtspositieregeling 1 

'Specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden'. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregeling; 
Gelet op de integratiebeweging tussen gemeente en OCMW; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de bijlage bij de rechtspositieregeling 'Specifieke 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' aan te passen met specifieke 
bevorderingsvoorwaarden zoals weergegeven in bijlage; dat hiertoe eveneens een aanpassing 
vereist is aan artikel 131 van rechtspositieregeling 1 zoals weergegeven in bijlage; 
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 8 februari 2019 waarin de 
vakorganisaties de vraag gesteld hebben om de algemene bevorderingsvoorwaarden voor alle 
niveaus aan te passen; 
Overwegende dat artikelen 130, 131, 132 en 133 van de rechtspositieregelingen 1, 2 en 3 
aangepast dienen te worden om de algemene bevorderingsvoorwaarden te wijzigen zoals 
weergegeven in bijlage; 
Gelet op het protocol van akkoord dat werd afgesloten met de vertegenwoordigers van de 
representatieve vakorganisaties d.d. 8 februari 2019; 
Gelet op volgende stemverklaring vanwege raadslid Willemse namens de Gemeentebelangen-
fractie: ‘De personeelskost is de zwaarste post binnen het budget van het OCMW. Daarom is het 
noodzakelijk dat we dit zeer goed in het oog houden. De nieuwe functie ‘clusterhoofd’ zal 
voorzien worden in het personeelsbehoefteplan. We begrijpen best dat enige ondersteuning van 
de Algemeen directeur wenselijk is maar toch keuren we dit punt niet goed omdat er sprake is 
van een voorafname op het geïntegreerd organogram en personeelsbehoefteplan’; 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 6 
neen-stemmen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van artikelen 130, 131, 132 en 133 van 
de rechtspositieregelingen 1, 2 en 3 betreffende de wijziging van de algemene 
bevorderingsvoorwaarden zoals weergegeven in bijlage. 
Art. 2.- Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de bijlage bij de 
rechtspositieregeling 'Specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' betreffende de 
toevoeging van specifieke bevorderingsvoorwaarden zoals weergegeven in bijlage.  
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 
 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


