OCMW Raad
Notulen

Zitting van 11 maart 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; mevrouw Heidi
Wuestenbergs; de heer Thomas Dubois; de heer Kris Jacobs; mevrouw Elke Boogaerts; mevrouw
Anita Bullens; de heer Freddy Pans; de heer Guy Mertens; mevrouw Inge Sannen; de heer Rudy
Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim Vanderbruggen; mevrouw Josiane Vanthienen; de
heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer Laurens Meeus; mevrouw Lore Hoebrekx;
mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Steven Vanmechelen

11 maart 2019 21:48 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Notulen van de vergadering van 04/02/2019 - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de notulen dienen goedgekeurd te worden;
Daar er geen audio-verslag is;
Daar er voor de RVMW geen vragen waren;
Vermits de notulen dus gelijk zijn aan het geschreven zittingsverslag;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en §2 en art 278

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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De raad keurt de notulen van de vergadering van 04/02/2019 goed en beschouwt ze ook als
zittingsverslag.
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CAD - aanduiding afgevaardigde in de provinciale
stuurgroep namens OCMW Halen - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gezien het OCMW een overeenkomst heeft met het Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen;
Daar het CAD een Provinciale stuurgroep ambulante drughulpverlening en preventie heeft opgericht;
Gezien het OCMW hierin vertegenwoordigd is door een afgevaardigd raadslid;
Gezien het bijgevolg aangewezen is om een raadslid aan te duiden om het OCMW op deze
vergaderingen te vertegenwoordigen;
Overwegende dat Josiane Vanthienen met als plaatsvervanger Inge Hansen zich kandidaat stellen
Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden:
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Josiane Vanthienen met als plaatsvervanger Inge Hansen worden aangeduid in de provinciale
stuurgroep CAD : JA 20 stemmen

NEEN 0 stemmen
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22-12-2019

Besluit
Artikel 1
Josiane Vanthienen af te vaardigen in de provinciale stuurgroep van CAD Limburg met Inge Hansen
als plaatsvervanger.
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LAC elektriciteit en gas - aanduiding lid BCSD als
afgevaardigde OCMW
GOEDGEKEURD

Beschrijving

2/9

Argumentatie
Gezien het OCMW enkele keren per jaar een LAC organiseert om cliënten bij te staan bij problemen
met gas- en elektriciteitsleveringen ;
Gezien het OCMW hierin vertegenwoordigd is door een voorzitter (M.A.), een secretaris (personeelslid)
en een afgevaardigd lid uit het BCSD;
Daar het de bevoegdheid van de RVMW is om een BCSDlid aan te duiden om het OCMW op deze
vergaderingen te vertegenwoordigen;
Gelet op de kandidaturen van Alice Kenens en Marina Wouters;
Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden:
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Alice Kenens bekomt 5 stemmen
Marina Wouters bekomt 13 stemmen
er zijn 2 onthoudingen
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22-12-2019

Besluit
Artikel 1
Marina Wouters wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in de LAC Elekriciteit en gas.
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LAC water - aanduiding lid BCSD als afgevaardigde
OCMW
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gezien het OCMW enkele keren per jaar een LAC organiseert om cliënten bij te staan bij
problemen met waterleveringen;
Gezien het OCMW hierin vertegenwoordigd is door een voorzitter (M.A.), een secretaris
(personeelslid) en een afgevaardigd lid uit het BCSD;
Daar het de bevoegdheid van de RVMW is om een BCSDlid aan te duiden om het OCMW op
deze vergaderingen te vertegenwoordigen;
Gelet op de kandidaturen van Alice Kenens en Huguette Putseys;
Overgaande tot de geheime stemming :
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Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden:
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Alice Kenens bekomt 6 stemmen
Huguette Putseys bekomt 13 stemmen
Er is1 onthouding
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22-12-2019

Besluit
Artikel 1
Putseys Huguette wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de LAC water.
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Huishoudelijk reglement voor de raad voor
maatschappelijk welzijn - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de raad, bij de aanvang van een nieuwe zittingsperiode, een nieuw huishoudelijk reglement
dient vast te stellen voor haar werking;
gegeven het voorstel van reglement in bijlage;
Gelet op de bespreking van dit voorstel met de verschillende fracties op 11 februari jl.;
Juridische grond
DLB van 22/12/2017

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad keurt het ontwerp huishoudelijk reglement goed
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deontologische code voor mandatarissen van de raad
voor maatschappelijk welzijn- beslissing
GOEDGEKEURD

4/9

Beschrijving
Argumentatie
Gegeven de deontologische code die de GR in zitting van heden heeft goedgekeurd voor de
mandatarissen van Halen;
Daar ook de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code dient aan te nemen;
Juridische grond
DLB van 22-12-2019, art. 74

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt dezelfde deontologische code als goedgekeurd in de
gemeenteraad van heden aan.
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BAV Cipal dv. besluit inzake de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op
de bijzondere algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019.beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari jl. inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
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Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art.
432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

Stemming op het agendapunt
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt peraangetekende
brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger, Elke Boogaerts, wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 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 gemeentelijke
vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde
agenda.

Artikel 3
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis
stellen daarvan aan Cipal.
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bijzondere algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019 –
besluit over het mandaat van de raad en aanduiding van
een kandidaat lid voor de Raad van bestuur- beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal;
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Gelet op het raadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het
OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van 22 maart 2019;
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t.
de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
















Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;
Na beraadslaging en stemming : overwegende dat er 20 stemmen uit de stembus worden gehaald
Overwegende dat
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Vandeweert Sofie : 4 stemmen
Moons Jan : 4 stemmen
Fourie Lore: 1 stem
Dries Wim : 10 stemmen
Thijs Heidi 1 stem;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 77
inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat
bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;

Besluit
Artikel 1
De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed.

Artikel 2
De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan:
Wim Dries.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van het OCMW Elke Boogaerts wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 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 van het
OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 4
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Cipal.

11 maart 2019 22:11 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden
nihil

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* oproep schepen Wuestenbergs tot deelname aan zwerfvuilactie.
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* volgende zitting : 1 april.

algemeen directeur
Ingrid Vrancken

voorzitter
Tom Adriaens
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