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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, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë Wouters, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Diede Van Dun, Raadslid 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: OR/2019/069 - IOK. Buitengewone Algemene Vergadering 5/11/2019. 
Verlengingsdossier/statutenwijziging en vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het schrijven d.d. 26 juli 2019 van IOK en IOK Afvalbeheer, houdende uitnodiging voor 
de Algemene Vergadering op 5 november 2019 te 18.30 uur (IOK) en te 19.15 uur (IOK 
Afvalbeheer) in het kantoorgebouw van IOK, zaal Kamperfoelie; 
Gelet op de overgemaakte agenda: 

1. Verlenging IOK Afvalbeheer 
2. Vervanging bestuurder 
3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité 
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur 
5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor 
6. Varia 

Gelet op bijgevoegde toelichtende nota d.d. 26 juli 2019 ter voorbereiding van de algemene 
vergadering IOK van 5 november 2019; 
Overwegende dat de bijgevoegde motiveringsnota, de financiële meerjarenplanning, de 
evaluatierapporten 2013-2018, 2007-2012 en 2001-2006 kaderen in het decretaal voorziene 
onderzoek door de deelnemers, waarin naast een uitgebreide motivering tot verlenging en 
grondige evaluatie, ook bijzondere aandacht wordt besteed aan de financiële meerjarenplanning 
en begroting; 
Gelet op de motiveringsnota die hiernavolgende hoofdstukken bevat: 
1.  Consultatie van de stakeholders 
2.  Algemeen kader 
3.  Evaluatie 2001-2018 
4.  Missie en visie 
5.  Strategische doelstellingen tot 2037 
6.  Activiteitenprogramma 2019-2024 
7.  Statuten 
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8.  Besluit 
9.  Bijlagen 
Overwegende dat met de evaluatierapporten 2013-2018 en het activiteitenprogramma 2019-2024 
tevens invulling wordt gegeven aan de evaluatie en het ondernemingsplan voor de komende zes 
jaar, zoals voorzien in artikel 459 van het decreet lokaal bestuur; dat het hoofdstuk VI van de 
motiveringsnota het activiteitenprogramma 2019-2024 bevat met daarin een ondernemingsplan 
en een financiële meerjarenplanning (inclusief begroting); 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging inzake de verlenging van de duurtijd met 18 jaar 
ingaand op 10 november 2019; 
Overwegende dat een visievorming/(vergelijkend) onderzoek door de gemeenten gevraagd 
wordt; dat het niet evident is een vergelijkend onderzoek te doen over mogelijke verschillende 
beheersvormen, aangezien zich in feite geen diverse beheersvormen aanbieden; dat de 
dienstverlening die wordt aangeboden door de streekontwikkelingsintercommunales zijn grond 
vindt in wettelijke of decretale regelgeving en het aanbieden van gemeenschappelijk personeel 
een activiteit is die zich bij uitstek binnen de gemeentelijke bevoegdheid afspeelt; dat de 
gemeente steeds vrij is om al dan niet te kiezen voor de specifieke dienstverlening van zijn 
dienstverlenende vereniging; dat een gemeente immers de keuze heeft deze dienstverlening ook 
zelf uit te oefenen; dat voor de wettelijk of decretaal opgelegde taken waarbij de gemeente of 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband als actor wordt genoemd, de gemeente steeds vrij 
is te kiezen deze zelf uit te voeren, via zijn verlengstuk of door een combinatie van beide te 
maken; dat als het over dienstverlening gaat die niet wettelijk of decretaal aan de gemeente als 
actor is toegewezen, de gemeente ook de keuze kan maken (een deel van) de activiteiten via 
een overheidsopdracht uit te besteden en uit te voeren in nauwe samenwerking met 
marktspelers; 
Gelet op de decretale onverenigbaarheid van federaal parlementslid en bestuurder bij een 
dienstverlenende vereniging; dat hierdoor mevr. Marianne Verhaert niet langer zetelen als 
bestuurder bij IOK; 
Overwegende dat de vergadering van formateurs, voorzien in artikel 17 van de IOK-statuten, 
voorstelt om mevr. Martine Taelman als bestuurder te benoemen; dat dit gevolgd werd door een 
voordacht vanuit de gemeenteraad van Grobbendonk op 27 juni 2019; 
Gelet op artikel 442 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet in de mogelijkheid van de 
oprichting van een algemeen comité om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur 
en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen; 
Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 27 juni, en die daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 
2019, wordt voorzien in de oprichting van dit algemeen comité; 
Gelet op de specifieke sectoroverschrijdende doelstelling van het algemeen comité, zullen de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten deel uitmaken van dit algemeen comité; 
Gelet op artikel 443 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de leden van het algemeen 
comité en de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van 
de deelnemers; 
Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 27 juni jl. en daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 
2019, wordt voorzien in de oprichting van 3 adviescomités nl adviescomité milieu, adviescomité 
ruimtelijke ordening en adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing; 
Overwegende dat de adviescomités milieu en ruimtelijke ordening respectievelijk worden 
samengesteld uit uitvoerende mandatarissen (burgemeesters/schepenen) tot wiens bevoegdheid 
milieu en ruimtelijke ordening behoren; 
Overwegende dat het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing vanuit haar 
specifieke doelstelling wordt samengesteld uit 1 burgemeester en 1 korpschef (of haar/zijn 
plaatsvervanger) per politiezone die van deze dienstverlening gebruik maakt; 
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Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om mandaat te geven om de leden van het algemeen comité, 
het adviescomité milieu, het adviescomité ruimtelijke ordening (alle op voordracht van de 
gemeenten) en de leden van het adviescomité ICG (op voordracht van de politiezones) te 
benoemen. 
Overwegende dat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur 
behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering; 
Overwegende dat het huishoudelijke reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd in functie van 
de besluitvorming op de algemene vergadering; 
Gelet op 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 dit agendapunt reeds werd opgenomen in de agenda van 27 juni 2019; dat 
tijdens de zitting de vraag werd gesteld of het niet verplicht is om de persoon die de rol van 
commissaris vervult nominatief te vermelden en ook de vergoeding die hiervoor betaald wordt; 
dat na onderzoek is gebleken dat deze vermeldingen dienen te gebeuren; 
Overwegende dat volgende besluitvorming ter bevestiging wordt voorgelegd aan de OCMW-raad: 
‘de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als 
vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. 
Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) 
bedraagt 32.670 euro incl. btw’; 
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 besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. 
Lieven Van Nyen werd aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als 
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer tot en met 31 
december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De motiveringsnota in het verlengingsdossier IOK, met daarin het activiteitenprogramma 
2019-2014, de evaluatierapporten en de financiële meerjarenplanning, goed te keuren. 
Art.2.- Het voorstel van statutenwijziging (artikel 5) houdende de verlenging voor 18 jaar, goed 
te keuren. 
Art.3.- De benoeming van mevrouw Martine Taelman als bestuurder bij IOK ter vervanging van 
mevrouw Marianne Verhaert goed te keuren. 
Art.4.- Mandaat te geven om de leden van het algemeen comité op voordracht van de 
gemeenten te benoemen. 
Art.5.- Mandaat te geven om de leden van het adviescomité milieu op voordracht van de 
gemeenten te benoemen. 
Art.6.- Mandaat te geven om de leden van het adviescomité ruimtelijke ordening op voordracht 
van de gemeenten te benoemen. 
Art.7.- Mandaat te geven om de leden van het adviescomité ICG op voordracht van de 
politiezones te benoemen. 
Art.8.- Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur goed te keuren. 
Art.9.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IOK, lopende 
t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-raadsbeslissing d.d. 25 februari 
2019. 
Art.10.- De benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger 
Christof Oris tot commissaris te bevestigen voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt 
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verdeeld in  
4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. btw. 
Art.11.-Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op de 
algemene vergadering van 5 november 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:28 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


