OCMW Raad
Notulen

Zitting van 3 juni 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens; de heer Erik Van Roelen; 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 Steven Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen;
mevrouw Gilberte Bastijns; 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 Wim Vanderbruggen

Verontschuldigd:
de heer Wim Vanderbruggen

3 juni 2019 20:52 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Notulen RVMW 6 mei
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige vergadering dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en art. 278;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden keuren de notulen van de vorige zitting goed.
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samenwerkingsovereenkomst Halen -Lummen i.v.m. de
organisatie van de thuiszorgdiensten - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op onze samenwerking in de thuiszorgdiensten, die reeds bestaat sinds 1977 en waarvoor de
samenwerkingsovereenkomst laatst werd gewijzigd in 2008;
Gezien ondertussen een dienst is stopgezet, een aantal termen (mandaten en organen) gewijzigd zijn
door het decreet lokaal bestuur;
Daar de verantwoordelijkheiden rond de opzeg en de financiële afhandeling ervan beter omschreven
kunnen worden;
Gezien de besprekingen hierover in adviesraad resulterend in een nieuw, aangepast, ontwerp van
overeenkomst;
Gelet op het ontwerp in bijlage;
Na beraadslaging;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22-12-2017

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halen en OCMW Lummen in het kader van de
organisatie van gemeenschappelijke diensten, zoals in bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Voorzitter en algemeen directeur worden gemachtigd de overeenkomst te tekenen.
Artikel 3
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheden, en ook aan OCMW Lummen.
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AV Cipal DV 27/6 - agenda en mandaat
vertegenwoordiger - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”);
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Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het besluit van de RVMW van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met de volgende
agendapunten:
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

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene
Vergadering;
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal,
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 en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 13 mei 2019,
goedgekeurd.
Artikel 2
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De vertegenwoordiger van het OCMW 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 van het OCMW gemachtigd om
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Cipal.
3 juni 2019 20:54 - De voorzitter sluit de zitting

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
Het zittingsverslag van de vorige zitting bevindt zich bij het zittingsverslag van de GR.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

algemeen directeur
Ingrid Vrancken

voorzitter
Tom Adriaens
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