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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
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, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:03 uur. 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 

Openbaar 

1. Betreft: OR/2019/073 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2019. 
Agenda en vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het OCMW deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat buitengewone algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 12 
december 2019 om 16 uur in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de 

te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van dhr. 
Kevin Druyts en dhr. Bert Vangenechten als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering van CIPAL dv van 12 december 2019. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
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Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.4.- De afgevaardigde van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.5.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal kennis 
geven van deze beslissing aan de betrokken vertegenwoordigers en Cipal dv. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/074 - IOK. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2019. Agenda 

en vaststelling mandaat. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat aangeeft dat in de 
buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het volgende boekjaar worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting op de agenda staat; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 17 december 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Activiteitenplan 2020 
2. Begroting 2020 
3. Varia 

Gelet op bijgevoegde documenten; 
Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Lieven Van 
Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te hechten aan het activiteitenplan 2020, de begroting 2020 en de hierin 
vervatte werkingskosten van de dienstverlenende vereniging IOK. 
Art.2.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van het OCMW Rijkevorsel 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.3.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.4.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/079 - Extra agendapunt. Minimale aardgaslevering winterperiode 2019-

2020.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Willemse. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 'In de notulen van het vast bureau van 
14/10/2019 lees ik het besluit i.v.m. de minimale aardgaslevering voor de winterperiode 2019-
2020. Tijdens de vorige OCMW raad hebben wij de opmerking gemaakt dat er bijna geen punten 
komen op de OCMW raad, wij betreuren dit en dit is duidelijk een keuze van het huidige 
bestuur. Toch zijn er zeker besluiten die wel degelijk door de OCMW raad moeten genomen 
worden en de minimale aardgaslevering voor de winterperiode 2019-2020 is er hier een van. 
Gelet op de mail van het Vlaams Energieagentschap van 27/09/2019 betreffende de 
halfmaandelijkse tussenkomsten voor minimale levering aardgas voor gezinnen met een 
aardgasmeter voor de periode van november 2019 tot en met maart 2020. 
70% van de opgeladen bedragen worden teruggevorderd via Fluvius en de overige 30% wordt 
door de cliënten betaald. We zouden een verkeerd signaal geven aan de cliënten om deze 30% 
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ten late te nemen door het lokaal bestuur. Niets is gratis daarom blijft de overige 30% te 
betalen door de cliënt. 
Ter stemming : 
Art. 1 Akkoord te gaan om tijdens de winterperiode van november 2019 tot en met maart 2020 
gebruik te maken van het systeem van minimale aardgaslevering. 
Art. 2 Akte te nemen dan 70% van de opgeladen bedragen zal worden teruggevorderd van de 
distributienetbeheerder, zijnde Fluvius. 
Art. 3 De resterende 30% van het toegekende bedrag wordt betaald door de cliënt.’ 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door schepen Vangenechten namens het vast bureau, dat 
ertoe strekt om artikel 3 van het voorstel van beslissing aan te passen als volgt: 
‘Art. 3: De resterende 30 % van het toegekende bedrag wordt ten laste van het OCMW-bestuur 
genomen.’ 
Gelet op de stemming over het amendement, dat wordt aangenomen met 15 ja-stemmen bij 5 
neen-stemmen (ja-stemmen : Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Diede van Dun; 
neen-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx); 
Gelet op de stemming over het oorspronkelijke voorstel van beslissing, dat wordt verworpen met 
13 neen-stemmen bij 5 ja-stemmen en 2 onthoudingen: (neen-stemmen: Wim De Visscher, Bob 
Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven 
Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; ja-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut 
Backx; onthoudingen: Aline Maes, Diede van Dun); 
                       Besluit met 13 neen-stemmen bij 5 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 
Er wordt geen goedkeuring gegeven aan het oorspronkelijk voorstel van beslissing inzake de 
minimale aardgaslevering 2019-2020 in de vorm zoals ingediend door raadslid Willemse. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/080 - Extra agendapunt. Projectaanvraag “Buddy’s in de Kempen : samen 

staan we sterker!”  
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Willemse. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:’In de notulen van het vast bureau 30/09/2019 
lees ik het volgende : 
Overwegende dat deze aanvraag kadert binnen het leaderproject MarkAante Kempen met als 
promotor Blenders vzw; 
Overwegende dat dit leaderproject als doel heeft de buddywerking van ArmenTeKort, die is 
ontstaan in een grootstedelijke context, af te stemmen op de problematiek van 
plattelandskansarmoede; 
Overwegende dat ATK Kempen+ daarenboven vanuit deze individuele buddywerking ook 
structurele aanbevelingen in de strijd tegen kansarmoede wil destilleren; dat zij hiervoor 25 
kansbiedende buddy's willen werven en opleiden; dat zij hen, voor een tweejarig traject, met 
personen in kansarmoede uit Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten willen verbinden 
Overwegende dat de buddy’s zich engageren voor 100 ontmoetingen met als doel de 
kanszoekende buddy weer in zijn of haar kracht te zetten; dat de opvolging van de buddy-duo’s 
gebeurt door een professionele coach; 
Overwegende dat er met het netwerk van buddy’s een burgerbeweging op gang willen gebracht 
worden; dat het opbouwen van vertrouwen en het aanspreken van een lokaal netwerk 
belangrijke succesfactoren zijn voor de buddywerking; dat ze deze werking willen versterken 
door buddy’s die het traject doorlopen hebben, te betrekken bij de werving van nieuwe buddy’s 
en de opbouw van een buddy-netwerk daar zij immers de beste ambassadeurs zijn en hierdoor 
het beste in staat om mensen te overtuigen om ook buddy te worden of een buddy te vragen; 
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Overwegende dat het inzetten van buddy’s om kansarmoede te bestrijden vaak 
gemeentegrensoverschrijdend gebeurt; dat buddy’s werven, opleiden en matchen met iemand 
in kansarmoede en de buddy-duo’s coachen zich niet beperkt tot de grenzen van een gemeente; 
dat om de kwaliteit van de buddywerking te garanderen en verder te professionaliseren, de 
krachten gebundeld moeten worden en de middelen zo efficiënt en kostenbewust mogelijk 
ingezet moeten worden; dat de verduurzaming van de buddywerking in de Kempen dan ook het 
beste gebaat is met een bovenlokale aanpak; 
Overwegende dat Blenders voor het buddyproject nauw zal samenwerken met de Interlokale 
Vereniging Noorderkempen Werkt, die vragende partij is om de buddywerking op te starten; 
Overwegende dat dit buddytraject over 2 jaar loopt; dat de kostprijs voor deelname aan dit 
project voor het lokaal bestuur Rijkevorsel 0,10 euro per inwoner per jaar + een variabele 
kostprijs van 1000 euro per buddytraject dat effectief wordt opgestart binnen Rijkevorsel over 
2 jaar bedraagt. 
Ter stemming : 
Art 1: De OCMW raad verleent goedkeuring aan het leaderproject ‘Buddy’s in de Kempen: 
samen staan we sterker!’ met Blenders VZW als promotor en gaat het engagement aan om in te 
stappen in het project. 
Art 2: De kostprijs voor deelname aan dit project voor het lokaal bestuur Rijkevorsel bedraagt 
0.10 euro per inwoner per jaar + een variabele kostprijs van 1000 euro per buddytraject over 2 
jaar. 
Overwegende dat de voorzitter voorstelt om niet over het agendapunt te besluiten, met als 
argumentatie dat dit project in overleg met de gemeenten Merksplas en Hoogstraten werd 
opgemaakt en dat dit punt ook aldaar door het vast bureau werd behandeld;  
Gelet op de stemming over het voorstel om niet te besluiten, voorstel dat wordt aangenomen 
met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: (ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, 
Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; neen-
stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx, Aline 
Maes, Diede van Dun); 
 Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 
Er wordt geen besluit genomen over onderhavig agendapunt en voorgelegd voorstel van 
beslissing. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/081 - Extra agendapunt. Uitkering wintertoelage. Verlenging periode.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Willemse. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: ‘Zie de notulen van het vast bureau van 
07/10/2019. Omdat de uitkering wintertoelage en de verlenging ervan een impact hebben op de 
gemeentelijke financiën, hoe klein ook, is het volgens ons noodzakelijk dat dit geagendeerd en 
goedgekeurd wordt door de OCMW raad. 
Gelet op de regeling van de verwarmingstoelage in het verleden;  
Gelet op artikel 2 van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 22 oktober 
2015 waarin gesteld wordt dat de wintertoelage geïndexeerd wordt op basis van de index der 
consumptieprijzen van januari 2013;  
Overwegende dat momenteel leefloongenieters en gerechtigden van een equivalent leefloon die 
zelfstandig wonen en zelf voor hun verwarming dienen in te staan, in aanmerking kunnen 
komen voor een tussenkomst vanuit het lokale bestuur voor een wintertoelage t.b.v. € 54 per 
maand voor de maanden november, december, januari en februari;  
Overwegende dat voor de doelgroep van personen met een RVV statuut of een 
vervangingsinkomen van de FOD sociale zekerheid, een individueel gemotiveerd verslag moet 
voorgebracht worden om te kunnen genieten van deze wintertoelage;  
Overwegende dat voor al de doelgroepen enkel een volledige maand uitkering recht kan doen 
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openen op deze wintertoelage;  
Overwegende dat cliënten die genieten van de federale verwarmingstoelage of gebruik kunnen 
maken van de minimale aardgaslevering, geen aanspraak kunnen maken op de wintertoelage;  
Overwegende dat de tussenkomst voor de minimale aardgaslevering loopt van november tot 
maart; dat een gelijkstemming tussen beide wenselijk is;  
Overwegende dat voor de periode van 01.11.2018 t.e.m. 28.02.2019 er 14 personen in 
aanmerking kwamen voor de wintertoelage; dat deze 46 keer werd uitgekeerd voor een totale 
bedrag van € 2484.00; dat de verlenging van deze tussenkomst met één maand een beperkte 
meerkost zou betekend hebben van € 810;  
Ter stemming : 
Art. 1. - Aan leefloongerechtigden en gerechtigden op een equivalent leefloon die zelfstandig 
wonen en zelf dienen in te staan voor hun verwarmingskosten, wordt gedurende de maanden 
november, december, januari, februari en maart een wintertoelage uitgekeerd van € 54 per 
maand. Zij mogen geen recht hebben op een federale verwarmingstoelage of gebruik maken van 
de minimale aardgaslevering en moeten een volledige maand leefloon hebben genoten.  
Art. 2. - Personen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering of een 
vervangingsinkomen van de FOD Sociale zekerheid kunnen, op basis van een afzonderlijk 
individueel sociaal verslag, een wintertoelage aanvragen voor de maanden november, 
december, januari, februari en maart van 54,00 euro per maand. 
Gelet op het voorstel van de voorzitter om niet over het agendapunt te besluiten, voorstel dat 
wordt aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: (ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob 
Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven 
Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; neen-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut 
Backx, Aline Maes, Diede van Dun); 
 Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 
Er wordt geen besluit genomen over onderhavig agendapunt en voorgelegd voorstel van 
beslissing. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het vast bureau. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:22 uur. 
 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


