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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, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:11 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2020/058 - IOK. Algemene Vergadering 18/12/2020. Agenda, vaststelling 
mandaat en statutenwijziging. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de algemene vergadering van 18 december 2020 op digitale wijze zal doorgaan 
met volgende agendapunten: 

1. Toetreding IOK in Welzijnszorg Kempen / Statutenwijziging 
2. Activiteitenplan 2021 
3. Begroting 2021 
4. Toetreding IOK in OFP Provant 
5. Varia. 

Gelet op bijgevoegde documenten; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van IOK van 18 september 2020 om tot 
participatie in Welzijnszorg Kempen (WZK) over te gaan (bijlage 1); 
Overwegende dat om deze participatie mogelijk te maken ook een voorstel van statutenwijzing 
(bijlage 2) wordt voorgelegd; 
Overwegende dat dit dossier wordt geagendeerd op de algemene vergadering van IOK van 18 
december 2020 en aan alle deelnemers wordt voorgelegd in functie van mandaatbepaling; dat 
conform artikel 472 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) de beslissing tot deelneming van een 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon immers dient te 
worden genomen door de algemene vergadering op grond van een verslag dat de raad van 
bestuur heeft opgemaakt; 
Overwegende dat een ontwerp van statutenwijziging conform artikel 427 DLB uiterlijk 90 dagen 
voorafgaand aan de algemene vergadering aan de deelnemers moet worden bezorgd; dat om die 
reden het ontwerp van statutenwijziging werd overgemaakt aan alle deelnemers op 18 
september jl. en op 16 oktober jl. geïntegreerd in de definitieve agenda van de algemene 
vergadering van 18 december 2020; 
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Overwegende dat het uitgangspunt van de participatie erin bestaat dat IOK participeert in WZK 
om de bestaande verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te geven en om de financiële 
steun fiscaal en juridisch te onderbouwen; 
Overwegende dat dit uitvoerig wordt beschreven in de als bijlage 1 gevoegde nota die het in 
artikel 472 DLB voorziene verslag van de raad van bestuur van 18 september 2020 aan de 
algemene vergadering uitmaakt; 
Overwegende dat er hierbij wordt verwezen naar de historiek van WZK, de gedeelde diensten en 
de gewenste ontwikkeling van synergie als gevolg van de integratie gemeente/OCMW; 
Overwegende dat vanuit haar ontstaansgeschiedenis Welzijnszorg Kempen nog structureel wordt 
ondersteund door 3 IOK medewerkers via inbreng van diensten; 
Overwegende dat deze personeelsinzet op die manier kan worden verankerd op basis van het 
principe van inbreng van nijverheid/diensten van een vennoot in de organisatie; dat actuele 
jaarlijkse ondersteuning vanuit IOK aan WZK nu een waarde heeft van € 280.433,38 (te 
indexeren); dat deze steun werd toegezegd voor een periode van 6 jaar en zal geëvalueerd 
worden; 
Overwegende dat er uitdrukkelijk wordt gekozen voor het behoud van een aparte juridische 
entiteit voor WZK; dat dit uitgangspunt moet gemotiveerd worden en een belangrijk onderdeel 
vormt in het verslag van de raad van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 DLB en een 
belangrijke onderdeel vormt van de motivering van de raad van beheer van WZK in het kader van 
de vooropgestelde statutenwijziging; 
Overwegende dat er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 % (zie bijlage 
3); 
Overwegende dat op dit ogenblik alle aandelen binnen WZK in handen zijn van 27 OCMW’s; dat 
wordt voorgesteld om deze aandelen van OCMW’s te kwalificeren als A-aandelen; dat aandelen 
in handen van andere publieke rechtspersonen, zoals IOK, worden gekwalificeerd als B-aandelen; 
Overwegende dat de voorgestelde participatie is gebaseerd op de decretale mogelijkheden 
voorzien in de artikelen 472 en 475 DLB; 
Overwegende dat het concrete voorstel van statutenwijziging (zie bijlage 2) inhoudt dat artikel 
3 § 3 van de statuten van IOK rond het maatschappelijk doel als volgt (zie onderlijnde passage) 
wordt aangevuld: 
§3 IOK staat daarnaast in voor de uitvoering van streekgebonden, culturele en sociale 
studieopdrachten en projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de 
deelnemers. 
“Zo draagt IOK vanuit een wederzijdse participatie  bij aan de dienstverlening vanuit 
Welzijnszorg Kempen voor de opdrachten die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Deze bijdrage, 
die onder meer uit de inbreng van diensten bestaat, kadert in het streven naar synergie in de 
dienstverlening aan de gemeenten en OCMW’s en in het kader van de verdere optimalisering 
van hun integratie.” 
Overwegende dat ook de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen ondertussen heeft beslist 
om een voorstel van statutenwijziging van Welzijnszorg Kempen (zie bijlage 4) voor te leggen 
aan de algemene vergadering op 9 december 2020; dat dit voorstel van statutenwijziging en het 
voorstel van de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen wordt geagendeerd op de OCMW-
raad van heden; 
Overwegende dat de raad zich aansluit bij de overwegingen die de motivering vormen voor de 
voorgestelde statutenwijzing en de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen conform de 
vermelde modaliteiten; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IOK in zitting van 5 juni 2020 principieel goedkeuring 
gaf aan een nieuw aanvullend pensioenplan via OFP Provant; 
Overwegende dat het organisme voor de financiering van pensioenen OFP Provant in 2009 werd 
opgericht door de provincie Antwerpen als een multi-werkgeversfonds voor de tweede 
pensioenpijler van contractanten in de publieke sector; 
Overwegende dat conform artikel 472 DLB de beslissing tot deelneming van een 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon dient te worden 
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genomen door de algemene vergadering op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft 
opgemaakt; dat de raad van bestuur van IOK in zitting van 16 oktober 2020 het verslag aan de 
algemene vergadering (zie bijlage 2) goed keurde; 
Overwegende dat de raad zich aansluit bij de overwegingen die de motivering vormen van de 
participatie van IOK in OFP Provant; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 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.- Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IOK in verband met de 
toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen. 
Art.2.- Hecht goedkeuring aan de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen cfr. de 
voorgestelde modaliteiten. 
Art.3.- Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2021. 
Art.4.- Hecht goedkeuring aan de begroting 2021 en de hierin vervatte werkingskosten voor de 
in-housedienstverlening van de dienstverlenende en kostendelende vereniging IOK. 
Art.5.- Hecht goedkeuring aan de toetreding van IOK tot OFP Provant. 
Art.6.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van de gemeente 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.7.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.8.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

2. Betreft: OR/2020/059 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10/12/2020. 
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 10 
december 2020 op digitale wijze; 
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 2021 
3. 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 10 december 2020. 
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Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
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, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

3. Betreft: OR/2020/064 - Welzijnszorg Kempen. Algemene Vergadering 9/12/2020. Deelname 
IOK en statutenwijziging. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de oprichtingsakte van Welzijnszorg Kempen dd. 23 oktober 1981; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 1982; 
Gelet op de publicatie van de statuten van de vereniging in het uittreksel van het Belgisch 
Staatsblad van 4 september 1982; 
Gelet op de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 december 2011 tot 
verlenging van Welzijnszorg Kempen voor 30 jaar, ingaande op 5 september 2012; 
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen, met name art. art. 6, art. 10-12 en art. 23-24 
die bepalen wat er dient te gebeuren bij een toetreding van een ander openbaar bestuur; 
Gelet op de vraag van IOK om te participeren in Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op de adviezen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen om enkele 
formele aanvullingen te voorzien in de statuten; 
Overwegende dat de wijziging van de statuten geen verzwaring van de verplichtingen of een 
vermindering van de rechten van de deelgenoten inhoudt; 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging door de Raad van Bestuur van 
Welzijnszorg Kempen op woensdag 14 oktober 2020; 
Gelet op de noodzaak om de voorafgaandelijke instemming van de deelgenoten te vragen om de 
statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering op 9 december; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde gewijzigde statuten van Welzijnszorg 
Kempen naar aanleiding van de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen en de 
aanbevelingen geformuleerd door Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen conform de 
voorgestelde modaliteiten. 
Art.3.- Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Welzijnszorg Kempen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

4. Betreft: OR/2020/065 - Reinigen glaswerk gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-2023-2024. 
Goedkeuring delegatie opdracht.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten, in 
het bijzonder artikel 47 aangaande gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales; 
Gelet op het voorstel om de opdracht tot gunning en sluiting van de de opdracht 'Reinigen 
glaswerk gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-2023-2024' te delegeren aan het gemeentebestuur 
van Rijkevorsel; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het OCMW delegeert de opdracht tot gunning en sluiting van de opdracht 'Reinigen glaswerk 
gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-2023-2024' aan het gemeentebestuur Rijkevorsel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

5. Betreft: OR/2020/066 - Uitkering wintertoelage. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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. € 55 per maand 
voor de maanden november 2020, december 2020, januari 2021, februari 2021 en maart 2021; 
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 
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 2020 tot 
maart 2021; dat een gelijkstemming periodes van tussenkomst tussen beiden wenselijk is; 
Overwegende dat voor de periode van 1 november 2019 t.e.m. 31 maart 2020 er 18 personen in 
aanmerking kwamen voor de wintertoelage; dat deze 66 keer werd uitgekeerd voor een totale 
bedrag van € 3.564,00; 
Overwegende dat de verlenging van deze tussenkomst een geschatte kost van € 4.000 zou 
betekenen, aangezien deze tussenkomst met € 1 verhoogt tov vorig jaar en wegens de 
coronacrisis waarschijnlijk meer personen beroep zullen kunnen doen op deze premie; 
Overwegende dat het lokaal bestuur een subsidie heeft gekregen van de Vlaamse Overheid voor 
de versteviging van het sociaal beleid van het lokaal bestuur; 
Gelet op het verslag in bijlage; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Kennis te nemen van het project wintertoelage. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:16 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 

  Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 

  Wim De Visscher 
 


