Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen

Zitting van 22 mei 2019
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de heer Koen Winters, Voorzitter; mevrouw Sigrid Cornelissen, Schepen; mevrouw Liesbeth Diliën, Schepen; de
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mevrouw Liliane Hinoul, Raadslid; de heer Wouter Van Elsacker, Raadslid; de heer Eddy Schrooten, Raadslid; de
heer Davy Put, Raadslid; mevrouw Hilde Van Limpt, Raadslid; de heer Steven Broekx, Raadslid; de heer Nico
Lenaerts, Raadslid; mevrouw Mia Soors, Raadslid; de heer Toon Van Geyseghem, Raadslid; mevrouw Tine
Braeken, Raadslid; mevrouw Yoshi Gordijn, Raadslid; mevrouw Ellen Reumers, Raadslid; de heer Dominique
Vanderhoydonck, Raadslid; de heer Wesley Kolen, Raadslid; de heer Jo Sclep, Algemeen directeur
Verontschuldigd
mevrouw Ria Plasschaert, Raadslid; de heer Peter Smeets, Raadslid

22 mei 2019 21:28 – De voorzitter opent de zitting.
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Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 april 2019. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 De Algemeen directeur woont de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij en is
verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Volgens artikel 74 en 32 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de notulen van de vorige vergadering
ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering elektronisch ter beschikking gesteld van de
raadsleden.
 Verder bepaalt het artikel dat elk raadslid het recht heeft om tijdens de vergadering opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. De notulen zullen in geval van
akkoord in die zin aangepast worden.
 Als er geen opmerkingen worden gemaakt worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen met eenparigheid van stemmen goed.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78 betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de zitting van 17 april 2019 goed.
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Reglement klachtenbehandeling. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Artikel 302 en verder van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat gemeente en OCMW een systeem
van klachtenbehandeling dienen te organiseren.
 Het systeem van klachtenbehandeling wordt georganiseerd op ambtelijk niveau en is maximaal
onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
 Het huidige klachtenreglement dateert van 2008.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Het reglement klachtenbehandeling wordt verduidelijkt en geactualiseerd.
 De behandeling van de klachten zal gedigitaliseerd worden.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het dossier met eenparigheid van stemmen goed.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78 betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Regelgeving (bijzonder)
Artikelen 302 en volgende Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het reglement goed.
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Participatiereglement van de Stad Peer. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken.
 Elk bestuur moet een ‘participatiereglement’ opstellen. Dit laat lokaal maatwerk toe en laat de
besturen een eigen participatiebeleid uittekenen. Met andere woorden: elk bestuur krijgt de
autonomie om te kiezen hoe participatie verder georganiseerd wordt.
 Participatie gaat over vormen van betrokkenheid bij de stad waardoor mensen in denken en doen
bewegen: het denken beweegt, het doen beweegt en dat alles doet de gemeente bewegen. Een
bewegende stad is een gezonde democratische stad
 Stad Peer heeft sinds 2013 een actieve werking inzake participatie. Deze aanpak en de input van
Kortom, de vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie, vormen de basis voor de opmaak
van een Participatiereglement met als bijlage een Participatiemenu waarmee de Stad Peer de
komende jaren zal werken.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Het Participatiereglement is geen opsomming van initiatieven of participatie-instrumenten voor de
komende legislatuur. Dit reglement is in de eerste plaats een engagementsverklaring van het bestuur.
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Het gaat over ‘willen’, over een participatieve ingesteldheid. We zien het reglement met het
aanvullende participatiemenu als een kwalitatief kader waaraan elke vorm van participatie getoetst
wordt en waarin het in al zijn vormen mogelijk gemaakt wordt. De menukaart is een niet gelimiteerde
opsomming van de participatiekanalen/vormen die de Stad Peer wil aanbieden.
 De Stad Peer heeft intussen een ruim aanbod aan participatiemogelijkheden en wenst het aanbod nog
uit te breiden. Daarbij wordt het begrip participatie verruimd naar creatie en co-creatie.
 Het voorstel van participatiemenu ziet er als volgt uit:
o Klassieke participatie
 Projectparticipatie
 We zetten voortdurend sterk in op projectparticipatie. Het doel is om de
burger vanaf de start van een project bij het proces te betrekken. We
streven naar sterke projecten, gevoed met het gedacht van de Perenaren.
Daarom streven we naar een participatief traject voor elk project.
 Participatie meerjarenplan
 We zetten het klassieke participatieverhaal verder in de volgende Beleidsen Beheercyclus. We voorzien een aantal thematische
participatiemomenten waarbij we aftoetsen welke items prioriteit moeten
krijgen volgens de Perenaars. Daarnaast verplaatsen we ons naar de
buurten en dorpen. Zo kan de burger in zijn/haar eigen omgeving
participeren. Tijdens deze dorpsmomenten kan er dieper ingezoomd
worden op de specifieke noden van elk dorp.
 Participatiefora
 De bedoeling is om de bestaande - en niet-verplichte - adviesraden om te
vormen naar participatiefora waarin Perenaars uit het verenigingsleven
samen met geëngageerde inwoners hun gedacht geven over bepaalde
thema’s. De deelname aan zo’n forum kan permanent zijn, maar net zo
goed kunnen inwoners een ad hoc-bijdrage leveren.
o Digitale participatie
 We kiezen voor een digitale ondersteuning van de klassieke participatie. Dat doen
we door in te zetten op een online participatieplatform. Met zo’n platform kunnen
burgers zich gemakkelijk engageren, omdat ze het kunnen doen waar en wanneer ze
willen. Zo betrekken we dus een grotere groep burgers dan enkel met de klassieke
participatie.
o Crowdfunding
 We zetten in op projecten door en voor Perenaren. Een crowdfundingproject kan
een buurt versterken en nieuwe ondernemers ondersteunen. Het is een middel om
eigen ideeën en projecten te realiseren met de gedragenheid van stadsgenoten.
Daarnaast kan de Stad Peer ook een financiële bijdrage doen als een groot deel van
het vooropgestelde bedrag behaald wordt.
o Burgercontracten
 We willen de betrokkenheid van burgers met hun buurt versterken. Dat doen we
door de invoer van burgercontracten. Zo’n contract houdt in dat de Stad Peer een
overeenkomst sluit met bijvoorbeeld een buurtvereniging voor het onderhoud van
een volkstuin, buurtpleintje of groenstrook. De vereniging onderhoudt een stukje
openbaar domein en in ruil daarvoor kan de Stad Peer materialen en financiële
middelen ter beschikking stellen.
o Dorpsbudgetten
 Het dorpsbudget is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun buurt of
dorp aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun
eigen straat of buurt. Een speelplek inrichten, een dorpsfestival organiseren of een
extra verkeersdrempel: er is veel mogelijk. Als een buurt/dorp het belangrijk vindt, is
het vaak ook een goed idee.
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o CBS op aanvraag
 Heeft een groep van burgers een lumineus idee of zitten ze met een prangende
vraag? Dan maken zij gebruik van het College van Burgemeester en Schepenen op
aanvraag. Dat wil zeggen dat een afvaardiging van het CBS langsgaat voor een
buurtbabbel over een vraag of idee dat werd ingediend. Zo spelen we kort op de bal
en geven we snel gehoor aan ’t gedacht van de Perenaar en gaan we ermee aan de
slag.
 Bovenstaande menuvoorstel is niet gelimiteerd en kan dus voortdurend aangepast worden. Het is
eerder een kader dan een reglement.
 Voor het regelgevende kader, verwijzen wij naar het 'Decreet Lokaal Bestuur'. Het Decreet geeft aan
de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel
mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW nemen de nodige initiatieven om de
participatie met de burgers te bevorderen zoals wij in voorgestelde menu doien. Het Decreet over het
Lokaal Bestuur omschrijft daarnaast een aantal meer gereglementeerde vormen van
burgerparticipatie:
o adviesraden
o voorstellen van burgers
o verzoekschriften
o volksraadplegingen
o burgerbudgetten
o klachtenbehandeling
 Stemming:
o 16 stemmen voor: Matheï Steven, Cornelissen Sigrid, Diliën Liesbeth, Nelis Raf, Colaers Dirk,
Ceyssens Lutgarde, Geerits Bram, Schrooten Eddy, Van Limpt Hilde, Winters Koen, Broekx
Steven, Lenaerts Nico, Soors Mia, Van Geyseghem Toon, Braeken Tine, Gordijn Yoshi
o 7 stemmen tegen: Soors Kathleen, Hinoul Liliane, Van Elsacker Wouter, Put Davy, Reumers
Ellen, Vanderhoydonck Dominique, Kolen Wesley
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 56 §3 betreffende de bevoegdheden
van het College van Burgemeester en Schepenen, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Gemeenteraadsbesluit van 9 april 2014 betreffende de toepassing van het gemeentedecreet, in het bijzonder
de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen,
definiëring begrip 'dagelijks bestuur'.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 40 en 41 betreffende de
bevoegdheden van de Gemeenteraad, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Gemeenteraadsbesluit van 9 april 2014 betreffende de toepassing van het Gemeentedecreet, in het bijzonder
de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen,
definiëring begrip 'dagelijks bestuur'.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het Participatiereglement goed.

2019_RMW_00025

Formele vraag tot inbreng van de assistentiewoningen in VitaS. Keuring

Beschrijving
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Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Het OCMW exploiteert 55 assistentiewoningen in twee erkenningen:
 De Zwaen – Erkenning 336.201 CE 1817
o Wooncomplex met 15 assistentieflats – Rode Kruisstraat 1
o 15 vrijstaande assistentiewoningen – Sint-Antoniusstraat
 De Perre – Erkenning 336.203 CE 2530
o Wooncomplex met 25 assistentieflats – J.H. Leynenstraat 11
 Het OCMW is eigenaar van de erkenning De Zwaen en is leasingnemer van De Perre. Het AGB
Stadsontwikkeling is leasinggever. De leasingvergoeding bedroeg een kapitaal van 3.600.000 euro.
Hiervan werd 600.000 euro voldaan bij verlijden van de akte van 11 februari 2008. Het openstaande
leasingkapitaal zal op 31/12/2019 2.327.265 euro bedragen.
 Het intergemeentelijk samenwerkingsverband VitaS is gespecialiseerd in aanbod van zorg en
huisvesting via assistentiewoningen en woonzorgcentra. De assistentiewoningen bieden toeleiding
naar de woonzorgcentra en zijn in de nabijheid ervan gelegen.
 In Peer wordt het woonzorgcentrum Sint-Antonius beheerd en uitgebaat door VitaS. De
assistentiewoningen die op dezelfde site gelegen zijn worden geëxploiteerd door het OCMW.
 VitaS realiseert aan het woonzorgcentrum Kloosterhof in Hechtel-Eksel in eigen beheer 35
assistentiewoningen.
 Leopoldsburg heeft bij toetreding tot het intercommunaal samenwerkingsverband het
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen ingebracht.
 In de optiek van gelijke benadering van de dienstverlening in de participerende gemeenten is het
aangewezen het patrimonium en exploitatie over te dragen aan de VitaS-groep.
 Inbreng in VitaS kan leiden tot meer gespeciliseerde dienstverlening en schaalvoordelen.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besloot in zitting van 13 december 2017 om een principiële
vraag tot overdracht van de assistentiewoningen aan VitaS te stellen en de modaliteiten verder te
onderzoeken. Er werd hiervoor op 15 januari 2018 een schrijven aan de Raad van Bestuur van VitaS
gericht.
 De Raad van Bestuur van VitaS gaf in zitting van 6 februari 2018 haar akkoord voor verder onderzoek
van een overdracht van de assistentiewoningen.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Het verdere onderzoek leverde in samenspraak met de directie van VitaS volgend voorstel op;
 De assistentiewoningen van het OCMW en het AGB worden overgedragen aan VitaS tegen 1/1/2020.
 VitaS zal de assistentiewoningen exploiteren vanaf die datum.
 VitaS neemt de assistentiewoningen over aan schattingswaarde. De waarde van het onroerend goed
van de assistentiewoningen wordt geraamd op:
o 1.583.000 euro voor de huisjes in de St-Antoniusstraat (15 wooneenheden)
o 1.176.000 euro voor het wooncomplex aan de Rode Kruisstraat (15 wooneenheden)
o 3.213.000 euro voor de Perre aan de J.H. Leynenstraat (25 wooneenheden, eigendom AGB)
o 5.972.000 euro in totaal
 De exploitatie van de 55 assistentiewoningen is verlieslatend en kan op korte termijn niet naar een
break-evenpunt evolueren met maximale dagprijsverhoging. Daarom wordt een verdisconteerde
tussenkomst in een marktconforme dagprijszetting in mindering gebracht. Het OCMW zal
tussenkomen in het verschil tussen een marktconforme dagprijs en de historisch lage dagvergoeding
totdat de marktconforme waarde door VitaS wordt bereikt. Dit is 35 euro per dag voor de Perre, resp.
25 euro voor de woningen in de Sint-Antonius- en Rode Kruisstraat. De gebudgetteerde
verdiconteerde tussenkomst wordt geraamd op 1.506.288 euro. Deze wordt in mindering van de
overnameprijs gebracht.
 De openstaande leningschulden van 2.327.265 euro en de 1.246.122 euro toekomstige intresten
blijven ten laste van het AGB.
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 VitaS neemt personeel over, indien mogelijk en gewenst, aan de voorwaarden die algemeen gelden
binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
 Het investerings- en prijsverhogingsrisico zijn voor rekening van VitaS.
 Zowel revisor als ING gaven een mondeling akkoord over deze werkwijze.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het dossier met eenparigheid van stemmen goed.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 84 §3 betreffende de bevoegdheden
van het Vast Bureau, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de voorwaarden voor overdracht van de
assistentiewoningen aan VitaS en zal de formele vraag voor overname aan de Raad van Bestuur van VitaS
richten.
Artikel 2
Bij akkoord van de Raad van Bestuur van VitaS wordt de opdracht gegeven om de overdracht notarieel af te
handelen.

2019_RMW_00026

Thema-audit budgetbeheer OCMW Peer. Kennisneming

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Verkennend gesprek met auditteam over het globaal overzicht van het budgetbeheerproces op 29
augustus 2018.
 Openingsmeeting met alle betrokken medewerkers over de de auditdoelstelling op 13 september
2018.
 Auditteam voerde gesprekken met betrokken medewerkers, analyseerde aangereikte documenten en
voerde testen uit van 13 september tot 16 november 2018.
 Afsluitend gesprek op 5 december 2018.
 Exitmeeting met alle betrokken medewerkers over de resultaten van de audit op 28 februari 2019.
 Managementnota vanuit OCMW Peer op 20 maart verstuurd naar Audit Vlaanderen.
 In 2018 waren er 136 gezinnen in begeleiding bij het OCMW van Peer.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Aanbevelingen van Audit Vlaanderen:
o Het OCMW neemt structurele maatregelen om medewerkers te sensibiliseren over de
deontologische aspecten van hun job. Hierbij is het aangewezen dat het OCMW in kader van
het budgetbeheer afspraken maakt over betalingen, het gebruik van bankkaarten van
cliënten en het omgaan van cash geld.
o De organisatie registreert bij betalingen in het kader van budgetbeheer nieuwe of gewijzigde
rekeningnummers van derden op basis van originele stavingsstukken en houdt deze
stavingsstukken bij zodat deze kunnen geraadpleegd worden.
o Het OCMW bouwt meer zekerheid in zodat de bankkaart voor de afnamerekning en de
bijhorende geheime code aan de juiste cliënt wordt overhandigd.
 Te ondernemen stappen OCMW Peer:
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o Sensibiliseren van het team Welzijn om integriteitsrisico's te beperken.
o Ontwikkelen duidelijke werktekst in kader van budgetbeheer.
o Geen cash geld verwerken.
o Aanmaken register van derden met stavingsstukken.
o Toezicht op budgetbeheerproces.
o Opstellen checklists voor uniforme dossieropbouw.
o Procedure interne controle verder blijven zetten.
 De raad neemt kennis.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 84 §3 betreffende de bevoegdheden
van het Vast Bureau, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen.

2019_RMW_00027

Welzijnsregio Noord-Limburg: statutenwijziging, algemene vergadering op 11 juni
2019. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Op 11 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg plaats, met als
agendapunt de statutenwijziging.
 Deze statutenwijziging is nav de wijziging van de maatschappelijke zetel (ingevolge verhuis) en de
aanpassing aan het nieuwe decreet lokaal bestuur.
 De administratieve diensten van Welzijnsregio Noord-Limburg zijn vehuisd naar de nieuwe locatie
Hoekstraat 70 te 3910 Pelt.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 De gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg werden goedgekeurd door de Algemene
vergadering van 9 januari 2018, statutenwijziging en verlenging van de duur werden goedgekeurd en
beslist door OCMW-raad Peer op 30/11/2017 en Gemeenteraad Peer op 18/12/2017.
 De beslissing van de Gemeenteraad tot aansluiting bij OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg
is genomen op de Gemeenteraad van 28 april 2018.
 In tegenstelling met de vroegere besluitvorming is het niet meer zo dat de Gemeenteraad machtiging
geeft aan het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
 Nu worden de besluiten afzonderlijk aan zowel de Gemeenteraad als Raad voor Maatschappelijk
Welzijn voorgelegd, omdat ze beiden dus lid zijn.
 De goedkeuring op de algemene vergadering van Welzijnsregio gebeurt door de leden OCMW's omdat
enkel deze stemrecht hebben ingevolge hun deelname aan het maatschappelijk kapitaal.
 Tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 januari 2019 werd raadslid Mia Soors aangeduid
als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Welzijnsregio Noord-Limburg.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het dossier met eenparigheid van stemmen goed.
Regelgeving
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 40 en 41 betreffende de
bevoegdheden van de Gemeenteraad, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Gemeenteraadsbesluit van 9 april 2014 betreffende de toepassing van het Gemeentedecreet, in het bijzonder
de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen,
definiëring begrip 'dagelijks bestuur'.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de wijziging van artikel 4 van de statuten,
waarin de maatschappelijke zetel wordt overgebracht van Kerkstraat 1 naar Hoekstraat 70 bus 3 te 3910 Pelt.
Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de wijziging van de artikelen 1, 2, 8, 22, 23, 27,
29, 30, 31, 34, 36, 38 en 39 van de statuten, waarin deze worden aangepast aan de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 3
De stemgerechtigde vertegenwoordiger van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gemachtigd om deze
goedkeuring te bevestigen op de algemene vergadering van Welzijnsvereniging Welzijnsregio Noord-Limburg
van 11 juni 2019.

2019_RMW_00028

Poolstok cvba: algemene vergadering op 24 mei 2019: aanduiding afgevaardigde.
Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Op vrijdag 24 mei 2019 vindt de algemene vergadering van Poolstok cvba plaats.
 Agenda:
o Samenstelling van het bureau van de vergadering
o Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2018
o Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2018
o Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
o Bestemming van het resultaat
o Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2018
o Ontslagen en benoemingen
o Goedkeuring van de bezoldigingen
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Er wordt gevraagd om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van Poolstok
cvba.
 Uitslag van de stemming voor afgevaardigde in de Algemene vergadering:
o Sigrid Cornelissen: 21 stemmen
o Davy Put: 2 stemmen
 Schepen Sigrid Cornelissen wordt derhalve aangeduid als afgevaardigde in de Algemene
vergaderingen van Poolstok cvba.
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Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78 betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
Schepen Sigrid Cornelissen wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van Poolstok cvba.
Artikel 2
Deze aanstelling is geldig gedurende de verdere legislatuur. Er kan steeds een einde worden gesteld door een
nieuw besluit van de gemeenteraad.

2019_RMW_00029

Ethias: algemene vergadering op 13 juni 2019: aanduiding afgevaardigde. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 Op donderdag 13 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Ethias plaats.
 Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Er wordt gevraagd om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van Ethias.
 Uitslag van de stemming voor afgevaardigde in de Algemene vergadering:
o Dominique Vanderhoydonck: 23 stemmen
 Raadslid Dominique Vanderhoydonck wordt derhalve aangeduid als afgevaardigde in de Algemene
vergaderingen van Ethias.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78 betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
Raadslid Dominique Vanderhoydonck wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van
Ethias. Hij wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Ethias van 13 juni 2019 te handelen en te
beslissen conform dit besluit.
Artikel 2
Deze aanstelling is geldig gedurende de verdere legislatuur. Er kan steeds een einde worden gesteld door een
nieuw besluit van de gemeenteraad.
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Cipal: algemene vergadering op 27 juni 2019: vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger. Keuring

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
 OCMW Peer is aangesloten bij dienstverlenende vereniging Cipal.
 OCMW Peer werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die op 27
juni 2019 plaatsheeft in Geel.
 Agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten
op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,
afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan
2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met
Raadgevende Stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
 Tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 maart 2019 werd raadslid Koen Winters
aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Cipal met als plaatsvervanger
raadslid Hilde van Limpt.
 Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het dossier met eenparigheid van stemmen goed.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78 betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten wordt de agenda van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni
2019 goedgekeurd.
Artikel 2
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De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te
handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft
de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging Cipal, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel.

22 mei 2019 22:04 - De voorzitter sluit de zitting
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