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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 21:04 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/2021/010 - Federale Maatregel voor jongeren en studenten in het kader van de 
COVID 19-crisis : "Zoom 18/24".   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976, betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 1 en 57§1; 
Gelet op het KB d.d. 03 maart 2021 houdende het invoeren van een subsidie voor de doelgroep 
jongeren en studenten; 
Gelet op de omzendbrief van 26 april 2021 betreffende de te verlenen steun aan jongeren en 
studenten in het kader van de COVID-19 crisis; 
Overwegende dat het OCMW Rijkevorsel € 3,738 toegewezen krijgt van de federale overheid 
voor algemene hulp steun aan jongeren en studenten, jonger dan 25 jaar; 
Overwegende dat dit bedrag gebruikt dient te worden voor een éénmalige financiële steun of 
meer structurele steun; 
Overwegende dat het OCMW Rijkevorsel, gedurende de periode van 01 april 2021 en 30 juni 2021 
een verhoging van 10% zal krijgen voor de jongeren / studenten die een leefloon krijgen en 
waarvoor een geldig GPMI loopt; 
Overwegende dat dit bedrag dient ingezet te worden voor de ondersteuning van de jongeren, 
binnen het GPMI, om een antwoord te bieden op problemen op school, psychologische of 
medische problemen, moeilijkheden bij het zoeken van werk, moeilijkheden binnen het gezin, 
.... 
Gelet op het voorstel om deze som te verdelen over de jongeren die zich aanmelden op de 
sociale dienst; 
Overwegende dat deze som dient uitgegeven te worden tussen 01 april 2021 en 31 december 
2021; dat deze sommen niet kunnen ingezet worden voor personeelskosten; 
Gelet op de bijlagen in dit voorstel; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

NOTULEN – raad voor maatschappelijk welzijn - zitting van 31 mei 2021 
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Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verdelen van de te ontvangen som over de jongeren die 
zich aanmelden op de sociale dienst. 
Art.2.- Aan de communicatiedienst te verzoeken om, via de sociale media kanalen, de jongeren 
te informeren over de mogelijkheid om deze steun te krijgen. 

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/2021/011 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2021. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

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 algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op donderdag 24 juni 2021, 
om 16 uur, op digitale wijze; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, 
afgesloten op 31 december 2020 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, 
afgesloten op 31 december 2020 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. 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 24 juni 2021. 
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 
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conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:08 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 

 De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
 Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


