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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 
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, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

1. Betreft: OR/2021/032 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. Hij licht de aanpassing van het meerjarenplan toe, voor zowel het OCMW als de 
gemeente. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 7 oktober 2021 inzake het voorontwerp 
van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, dat aan 
de OCMW-raad wordt voorgelegd; dat de aanpassing van het meerjarenplan niet enkel de 
vaststelling van de kredieten van 2022 bevat, maar ook wijzigingen bevat in kredieten van 
andere jaren van het meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt vastgesteld. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

De voorzitter van de gemeenteraad schorst de zitting om 20:47 uur. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

NOTULEN – raad voor maatschappelijk welzijn - zitting van 29 november 2021 
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De schorsing wordt opgeheven om 21:54 uur en de zitting wordt hervat in aanwezigheid van 
eenentwintig aanwezige raadsleden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

2. Betreft: OR/2021/031 - Informatieveiligheid. Samenwerkingsovereenkomst oprichting en 
uitbating van zelfstandige groepering ‘WZK dienstverlening ZG’. Goedkeuring en aanduiding 
afgevaardigde stuurgroep.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;  
Gelet op de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) d.d. 12 december 2016, die een 
kader biedt waarbinnen zelfstandige groeperingen kunnen worden opgericht met het oog op 
vrijstelling van BTW en dit onder strikte voorwaarden; 
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen meer bepaald artikel 3 betreffende het doel van 
de welzijnsvereniging, meer specifiek het organiseren van gemeenschappelijke projecten en 
diensten die tegemoetkomen aan problemen die zich lokaal en in de regio stellen (concreet 
inzake initiatieven met betrekking tot informatieveiligheid); 
Gelet op de beslissing d.d. 24 februari 2021 van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen 
om over te gaan tot de oprichting van een zelfstandige groepering en de 
samenwerkingsovereenkomst te finaliseren; 
Gelet op de beslissing d.d. 22 september 2021 van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg 
Kempen tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, die wordt voorgelegd aan de 
participerende besturen; 
Overwegende dat het OCMW beroep doet op de dienstverlening van de gemeenschappelijke 
dienst Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen een intensief extern begeleidingstraject heeft doorlopen 
om te komen tot een oplossing voor de dienstverlening informatieveiligheid naar de lokale 
besturen; dat o.a. de BTW-regelgeving waar de dienstverlening aan moet beantwoorden, het 
advies van de organisatiebrede audit van Audit Vlaanderen in 2020 en de impact van de 
integratie van de gemeentes en OCMW's op vlak van facturatie voor Welzijnszorg Kempen aan de 
basis lag van dit traject;  
Overwegende dat het resultaat van dit traject het voorstel tot oprichting van een zelfstandige 
groepering zonder rechtspersoonlijkheid is; dat dit voorstel door de Raad van Bestuur van 
Welzijnszorg Kempen werd goedgekeurd; dat het doel van deze zelfstandige groepering is om de 
huidige werking te waarborgen met vrijstelling van BTW; 
Overwegende dat de zelfstandige groepering een specifieke figuur is binnen de BTW-regelgeving 
die toestaat uitgaven en middelen te groeperen en vervolgens vrij van BTW te verdelen; dat de 
afspraken met betrekking tot de samenwerking, de inzet van het gemeenschappelijk personeel, 
de besluitvorming en de kostendeling in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd; dat 
het een samenwerking betreft met een duurzaam karakter; 
Overwegende dat voorliggende samenwerkingsovereenkomst op 22 september 2021 door de Raad 
van Bestuur van Welzijnszorg Kempen werd goedgekeurd; dat deze nu moet worden voorgelegd 
aan de participerende besturen;  
Overwegende dat de werking van de dienst en de bestaande dienstverlening aan de lokale 
besturen, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen op basis van deze 
samenwerkingsovereenkomst verder wordt gezet;  
Overwegende dat de omschakeling naar een zelfstandige groepering geen impact heeft op het 
reeds voorziene budget; dat de principes van kostendeling die reeds vroeger werden 
overeengekomen in deze werkwijze behouden blijven; 
Gelet op het verzoek om een afgevaardigde vanuit het OCMW aan te duiden om te zetelen in de 
stuurgroep van de zelfstandige groepering; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
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uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als bestuurder bekomt 17 ja-
stemmen en dhr. Jeroen Ooms, eveneens voorgedragen als bestuurder bekomt 4 ja-stemmen; 
Gelet op de stemming over artikel 1, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1.- Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de betreffende 
zelfstandige groepering WZK Dienstverlening ZG goed te keuren. 
Art. 2.- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, af te vaardigen voor de stuurgroep van de 
zelfstandige groepering. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

3. Betreft: OR/2021/036 - Verkoop Helhoekweg 26. Goedkeuring verkoopsvoorwaarden en 
ondertekenaars.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 september 2021 om 
notariskantoor Verlinden aan te stellen voor de verkoop van het pand gelegen Helhoekweg 26; 
Overwegende dat voor de aanvang van publicatie via BIDDIT de verkoopsvoorwaarden moeten 
worden goedgekeurd en ondertekend; 
Overwegende dat na eventuele toewijs van de verkoop tevens een akte van toewijs zal moeten 
ondertekend worden; 
Gelet op het delegatiebesluit van 07 augustus 2019, waarin de algemeen directeur de 
ondertekening van aktes en bijhorende stukken, delegeert aan de beleidsmedewerker; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt gegeven aan de verkoopsvoorwaarden zoals voorgelegd. 
Art.2.- Dhr. Wim De Visscher, voorzitter van de raad en mevr. Nina De Vrij, beleidsmedewerker 
en afgevaardigde van de algemeen directeur, worden aangesteld om de verkoopsvoorwaarden en 
de eventuele akte van toewijs voor het OCMW te ondertekenen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

4. Betreft: OR/2021/035 - IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 17/12/2021. 
Goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 zal 
doorgaan  om 11 uur in 'Den Casteleer', Pastorijstraat 38 te 2460 Kasterlee met volgende 
agendapunten: 

1. Statutenwijziging 
2. Activiteitenplan 2022 
3. Begroting 2022 
4. Varia 

Gelet op bijgevoegde documenten waaronder het ontwerp van statutenwijziging met 
artikelsgewijze toelichting; 
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.- Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van IOK met daarin vervat: 
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• –    Wijziging artikel 2 - Rechtsvorm 

• –    Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel 

• –    Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers 

• –    Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen 

• –    Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding 

• –    Wijziging artikel 16 – Uittreding 

• –    Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering 

• –    Wijziging artikel 47 – Winstbesteding 

• –    Wijziging artikel 48 – Verlies 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan het activiteitenplan 2022. 
Art.3.- Goedkeuring te hechten aan de begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten en 
tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK. 
Art.4- 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.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

5. Betreft: OR/2021/033 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het OCMW deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Overwegende dat buitengewone algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 16 
december 2021 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 2022 
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur 
4. 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; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van CIPAL dv; dat het aangewezen is een nieuwe 
aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van 
de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens voorgedragen als vertegenwoordiger met dhr. Bert 
Vangechten als plaatsvervanger bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen 
vertegenwoordiger met dhr. Jeroen Ooms als plaatsvervanger bekomen 4 ja-stemmen; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 
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Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van CIPAL dv van 16 december 2021. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
CIPAL tot en met 31 december 2024 worden aangewezen: 

• - Peter Janssens, raadslid (vertegenwoordiger) 

• - Bert Vangenechten, schepen (plaatsvervanger) 
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, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

6. Betreft: OR/2021/038 - De Ark Wonen. Algemene Vergadering. Vervanging vertegenwoordiger 
en plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het OCMW Rijkevorsel aangesloten is bij de Ark Wonen en beschikt over een 
afvaardiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2019 waarbij 
mevr. Nathalie Stoffelen werd aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
de Ark Wonen en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger tot en met 31 december 2021; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Ark Wonen; dat het aangewezen is een 
nieuwe aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende 
periode van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 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. Nathalie Stoffelen, voorgedragen als vertegenwoordiger met Bert 
Vangenechten als plaatsvervanger bekomen 16 ja-stemmen en dhr. Jeroen Ooms, voorgedragen 
als vertegenwoordiger met dhr. Jack Jacobs als plaatsvervanger bekomen 4 ja-stemmen; 1 
blanco stem; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Worden verkozen om het lokaal bestuur Rijkevorsel te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van de Ark Wonen: 

• -Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen (volmachtdrager) 

• -Dhr. Bert Vangenechten, schepen (plaatsvervanger) 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om de gemeente te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan de Ark Wonen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 
2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:06 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 

 De Voorzitter, 
 
 



 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       6 

 
 

    
Bart Adams    

 
Wim De Visscher 

 


