
 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       1 

 
 

 
                          
 

 
 

Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, 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: Karl Geens, Lid vast bureau 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:21 uur. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2022/012 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 23/06/2022. 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 23 juni 2022, 
om 16 uur, in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel, op hybride wijze (digitaal 
deelnemen mogelijk); 
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 2021 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, 
afgesloten op 31 december 2021 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, 
afgesloten op 31 december 2021 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021 
7. Benoeming van de commissaris en vaststelling vergoeding 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad d.d. 29 november 2021 houdende de aanduiding van dhr. 
Peter Janssens 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; 
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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 23 juni 2022. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens 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. 29 november 2021. 
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., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:23 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


