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AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel  

AANWEZIG: De heer: M. Van Gils ,voorzitter 

 mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden 

 de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert, T. Neys, W. 

Vanden Eynden, J. van Hasselt, leden 

 de heer: F. Remy, secretaris 

   

VERONTSCHULDIGD: mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, leden 

   

 

AGENDA 

 

Openbare zitting: 

 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

03 FINANCIEN 

03.01 FINANCIEN - Strategische nota, meerjarenplan 2015-2019 en budget 2015 - 

goedkeuring 

04 SOCIALE DIENST 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

07 DIENSTENCENTRUM 

07.01 DIENSTENCENTRUM - goedkeuring facturen bouw nieuw lokalen 

dienstencentrum Ter Wezel 

07.02 DIENSTENCENTRUM - ingebruikname nieuwe infrastructuur - goedkeuring 

07.03 DIENSTENCENTRUM - Voorstel tot aanpassing investeringsbudget voor betaling 

verlegde BTW 

07.04 DIENSTENCENTRUM - Wijkhuis Loenhout - aanstelling conciërge 

08 SECRETARIAAT 

08.01 SECRETARIAAT - kwartaalopvolging 3/2014 

08.02 SECRETARIAAT - IGEAN veiligheid en preventie - buitengewone algemene 

vergadering 17 december 2014 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.03 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - buitengewone algemene vergadering 

17 december 2014 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.04 SECRETARIAAT - Buitengewone algemene vergadering CIPAL   - Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat 

08.05 SECRETARIAAT - Engagementsverklaring aangepast vervoer Brasschaat/Zoersel - 

goedkeuring 

09 OPVOLGING DOSSIERS 
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Openbare zitting: 

 

 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Het verslag van de openbare vergadering OCMW van dinsdag 21 oktober 2014 wordt 

in de openbare zitting van dinsdag 18 november 2014 met unanimiteit van stemmen 

zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;  

Overwegende dat vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden betreffende 

behandelde punten in andere vergaderingen van het OCMW, welke in openbare zitting 

kunnen worden besproken. 

 

 

 

03 FINANCIEN 

  

  

 

 

Mevr. H. Van Looveren, financieel beheerder, komt ter zitting en licht punt 3.01 toe. 

 

 

03.01 FINANCIEN - Strategische nota, meerjarenplan 2015-2019 en budget 2015 - 

goedkeuring 

  

 De Raad: 

 

Neemt kennis van het ontwerp van de meerjarenplanning 2015-2019 en het budget 

voor 2015  met bijgevoegde strategische nota en beleidsnota; 

Neemt kennis van de toelichting door dhr. M. Van Gils, voorzitter OCMW, en mevr. 

H. Van Looveren, financieel beheerder OCMW; 

Neemt kennis van de prioritaire en niet prioritaire doelstellingen voor de volgende 

planningsperiode; 

Gelet op de besprekingen van het managementteam d.d. 9, 17 en 23 oktober 2014; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 

oktober 2014; 

Gelet op de bespreking d.d. 24 oktober 2014 van het Vast Bureau; 

Gelet op de beslissing om te starten met BBC vanaf 1 januari 2014; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW- decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de BBC en 

de uitvoeringsbesluiten; 

Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met 5 stemmen voor en 4 onthoudingen van NVA en Open VLD: 

1.- Aanpassing meerjarenplanning 2015-2019: Volgende bedragen goed te keuren: 

Gemeentelijke bijdrage: 

2015: 2.650.000,00 EUR; 

2016: 2.795.000,00 EUR; 

2017: 2.915.000,00 EUR; 

2018: 3.050.000,00 EUR; 

2019: 3.210.000,00 EUR; 

Budgettair resultaat van de boekjaren: 

2015: - 129.069,00 EUR; 

2016: - 110.908,00 EUR; 

2017: - 94.426,00 EUR; 

2018: - 75.704,00 EUR; 

2019: - 76.689,00 EUR; 

Autofinancieringsmarge: 

2015: 3.072,00 EUR; 

2016: 742,00 EUR; 

2017: 674,00 EUR; 

2018: 546,00 EUR; 

2019: 811,00 EUR; 

 

2.- Budget 2015: volgende bedragen goed te keuren: 

Exploitatiebudget: 

Uitgaven: 10.319.390,00 EUR; 

Ontvangsten: 10.657.400,  EUR; 

Gemeentelijke bijdrage: 2.650.000,00 EUR 

Investeringsbudget: 

Uitgaven: 292.141,00 EUR; 

Ontvangsten: 43.562,00 EUR; 

Andere: 

Uitgaven: 403.500,00 EUR 

Ontvangsten: 185.000,00 EUR 

 

3.- Akkoord te gaan met de strategische nota 2015-2019 en de beleidsnota 2015 met 

volgende  prioritaire doelstellingen: 

1.- Toegankelijke sociale dienstverlening; 

2.- Armoede bestrijden; 

3.- Toegankelijk woonzorgaanbod; 

4.- Betaalbaar woonzorgcentrum; 

 

4.- Deze stukken voor te leggen aan de volgende gemeenteraad voor goedkeuring. 

 

 

04 SOCIALE DIENST 

  

 Niets te vermelden. 

 

 

 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

  

 Niets te vermelden. 
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06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

  

 Niets te vermelden. 

 

 

 

07 DIENSTENCENTRUM 

  

  

 

 

07.01 DIENSTENCENTRUM - goedkeuring facturen bouw nieuw lokalen dienstencentrum 

Ter Wezel 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de beslissing tot nieuwbouw van lokalen voor het dienstencentrum Ter Wezel 

door Parochiezaal De Ark vzw; 

Gelet op de bespreking met het bestuur van de Ark inzake de kosten voor het vervoer 

van de leerlingen van VITO, welke de ruwbouwwerken doen; 

Neemt kennis van de onduidelijkheid inzake de BTW-recuperatie; 

Neemt kennis van de ontvangen facturen voor een bedrag van 21.343,60 EUR; 

Neemt kennis van de stand van zaken van de werken: 

- De brandpreventie wordt verder uitgevoerd 

Gelet op het schrijven van Guy Verheyen inzake discussie over een factuur voor 

betaling van de ontwerpkosten voor het eerste ontwerp voor de bureauruimte van 

dienstencentrum Ter Wezel; 

Neemt kennis van de opvolging van de werken; 

Neemt kennis van de bespreking met het verzelfstandigd agentschap Zorg en 

Gezondheid inzake de melding van de verhuis naar de nieuwe lokalen van Ter wezel; 

Overwegende dat de Raad hiervoor een beslissing tot ingebruikname van de nieuwe 

infrastructuur dient te nemen; 

Neemt kennis van de financiële problemen bij vzw De Ark, gezien zij een voor aantal 

facturen de BTW (verlegde BTW) dienen te financieren, waardoor ze te weinig 

middelen hebben; 

Gelet op de vraag om hiervoor vanuit het OCMW de nodige middelen te voorzien; 

Overwegende dat bij een uitspraak van de BTW administratie inzake de mogelijke 

vermindering van de BTW, nog een verrekening kan volgen; 

Gelet op de wet op overheidsopdrachten; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

1.- Akkoord te gaan met betaling aan parochiecentrum De Ark vzw voor een totaal 

bedrag van 21.343,60 EUR. 

 

 

 

07.02 DIENSTENCENTRUM - ingebruikname nieuwe infrastructuur - goedkeuring 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de opstart van het lokaal dienstencentrum Ter Wezel in mei 2009 als erkend 

lokaal dienstencentrum; 
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Gelet op de nood aan aangepaste lokalen conform de nieuwe infrastructuur; 

Gelet op de gebruiksovereenkomst voor de nieuwe lokalen voor het dienstencentrum 

tussen OCMW en De Ark vzw; 

Gelet op de nieuwbouw van lokalen voor het dienstencentrum Ter Wezel door 

Parochiezaal De Ark vzw; 

Gelet op de ingebruikname van de lokalen; 

Overwegende dat de nieuwe lokalen voldoen aan de criteria zoals voorzien in het 

decreet inzake infrastructuur; 

Gelet op het woonzorgdecreet; 

Gelet op de erkenningsnormen voor dienstencentra 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

1.- Akkoord te gaan met de ingebruikname van de nieuw infrastructuur voor het lokaal 

dienstencentrum Ter Wezel. 

 

 

 

07.03 DIENSTENCENTRUM - Voorstel tot aanpassing investeringsbudget voor betaling 

verlegde BTW 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan en budget 2014-2019 voor het OCMW; 

Gelet op de beslissing tot nieuwbouw van lokalen voor het dienstencentrum Ter Wezel 

door Parochiezaal De Ark vzw; 

Gelet op de opgemaakte gebruiksovereenkomst inzake de nieuwe lokalen, zoals door 

de Raad goedgekeurd; 

Gelet op de ingebruikname van het dienstencentrum Ter Wezel; 

Gelet op het feit op een aan tal facturen de BTW werd verlegd, waardoor de factuur 

door het OCMW werd betaald zonder BTW; 

Overwegende dat De Ark vzw deze BTW wel dient te betalen bij de driemaandelijkse 

BTW-aangifte en hiervoor over weinig financiële buffer beschikt; 

Neemt kennis van de onduidelijkheid inzake de BTW-recuperatie, de BTW-

administratie dient nog een standpunt in te nemen; 

Overwegende dat in het slechtste geval er geen BTW-recuperatie wordt toegestaan, 

waarbij de volledige kost dient betaald door het OCMW; 

Neemt kennis van het voorstel om de verlegde BTW te betalen aan De Ark vzw en de 

nodige afspraken te maken inzake terugbetaling bij een mogelijke BTW-recuperatie; 

Overwegende dat deze extra kosten niet voorzien in het oorspronkelijke 

investeringsbudget van het OCMW inzake de bouw van deze lokalen; 

Gelet op het voorstel om de deze financiering te compenseren met het niet benut saldo 

van de bouw sociaal huis via een budgetwijziging; 

Gelet op de beslissingsprocessen zoals voorzien in het OCMW-decreet en BBC; 

Gelet op de hoogdringendheid, namelijk dat de Ark vzw niet beschikt over een 

voldoende werkkapitaal om de verlegde BTW te prefinancieren, waardoor een aantal 

facturen nog niet betaald zijn; 

Gelet op de bespreking van het Vast Bureau d.d. 10 november 2014; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de BBC en 

de uitvoeringsbesluiten, welke in voege treden vanaf 1 januari 2014; 

Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met 5 stemmen voor en 4 onthoudingen van NVA en Open VLD: 

1.- Akkoord te gaan met het verlenen van visum en de voorziening van de uitgave voor 

de prefinanciering van de verlegde BTW aan De Ark vzw voor een maximum bedrag 

van 21.750,59 EUR inclusief BTW (op basis van de effectieve factuurbedragen);  

2.- Dit bedrag op te nemen in de budgetwijziging van het investeringsbudget 2014 van 

het OCMW op de Raad van 16 december ek. 

 

 

 

07.04 DIENSTENCENTRUM - Wijkhuis Loenhout - aanstelling conciërge 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de goedgekeurde overeenkomst voor conciërge voor het wijkhuis Loenhout; 

Gelet op de bekendmaking aan het OCMW-personeel van de functie van conciërge; 

Overwegende dat er geen kandidaten uiteindelijk hun kandidatuur weerhielden; 

Gelet op een tweede oproep voor kandidaten; 

Neemt kennis van de kandidatuur van Els Meesters, voltijds administratief 

medewerkster personeelsdienst OCMW voor de functie van conciërge in het wijkhuis 

Loenhout; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

1.- Akkoord te gaan met de kandidatuur van Els Meesters, administratief medewerkster 

personeelsdienst als conciërge voor het wijkhuis Loenhout. 

 

 

 

08 SECRETARIAAT 

  

  

 

 

08.01 SECRETARIAAT - kwartaalopvolging 3/2014 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de opstart van BBC vanaf 1 januari 2014; 

Gelet op de nood aan een regelmatige opvolging van de beleidsdoelstellingen en 

specifieke resultaten; 

Neemt kennis van de opstart van de kwartaalrapportering; 

Neemt kennis van de kwartaalrapportering voor het derde kwartaal: 

- Opvolging van de beleidsdoelstellingen; 

- Opvolging van het resultaat van het woonzorgcentrum, zoals opgemaakt door 

Jan Cools, financieel directeur woonzorgcentrum; 

- Opvolging van het resultaat van de thuiszorgdiensten en 

arbeidstrajectbegeleiding; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met unanimiteit van stemmen: 

Akte te nemen van de kwartaalrapportering 2014/3. 

 

 

 

08.02 SECRETARIAAT - IGEAN veiligheid en preventie - buitengewone algemene 

vergadering 17 december 2014 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 

veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv  

van 8 november 2003, 

 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 

Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 

oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 

veiligheid, 

 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door 

de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120368, 

 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door 

de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel 

besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 

bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand, 

 

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid, 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd,  

 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van  

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief  

genoemd, 

 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald 

dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene 

vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk 

jaar, 

 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken 

en een door de raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd, 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 95
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 

van 1 oktober 2014 om de buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en 

de begroting van 2015 te organiseren op woensdag 17 december 2014 te 19.00 uur in 

de burelen van IGEAN te Wommelgem, 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 95
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 



 VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 

352 

 

van 1 oktober 2014 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering 

als volgt wordt vastgesteld : 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategieën in 2015 

2. goedkeuren van de begroting 2015 

3. benoemen van de bestuurders 

4. benoemen van de leden van de adviescomités,  

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 95
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 

van 1 oktober 2014 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota over de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2015 evenals aan de begroting 

2015, 

 

Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 2 oktober 

2014 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene 

vergadering van woensdag 17 december 2014, 

 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34§2 van de statuten bepalen dat 

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering, 

 

Gelet op de beslissing van de raad tot benoeming van een vertegenwoordiger van het 

OCMW voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid, 

 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger 

wordt vastgesteld, 

 

Gelet op de toelichting, 

 

Gelet op de bespreking, 

 

 

Besluit de raad, 

 

Artikel 1: 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 

vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag  

17 december 2014 om 19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals 

van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategieën in 2015 

2. goedkeuren van de begroting 2015 

3. benoemen van de bestuurders 

4. benoemen van de leden van de adviescomités.  

 

Artikel 2 : 

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd 

benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 17 december 2014 om 19.00 uur deel te 

nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 

beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen 

om de volledige agenda af te werken. 

 

Artikel 3: 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & 
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veiligheid worden bezorgd. 

 

 

 

08.03 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - buitengewone algemene vergadering 17 

december 2014 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, 

 

Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 

1969, 

 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 

waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN 

dienstverlening, 

 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 

Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 

wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 

vereniging, 

 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 

buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van 

het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366,  

 

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 

buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel besluit 

van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand,  

 

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN dienstverlening, 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd,  

 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, 

 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald 

dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene 

vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk 

jaar, 

 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken 

en een door de raad van bestuur opgestelde begroting wordt voorgelegd, 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 393
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 

van  
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1 oktober 2014 om de buitengewone algemene vergadering over de activiteiten en de 

begroting van 2015 te organiseren op woensdag 17 december 2014 te 19.00 uur in de 

burelen van IGEAN te Wommelgem, 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 393
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 

van  

1 oktober 2014 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als 

volgt wordt vastgesteld : 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategieën in 2015 

2. goedkeuren van de begroting 2015 

3. benoemen van de bestuurders, 

 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 393
ste

 bijeenkomst van de raad van bestuur 

van  

1 oktober 2014 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota over de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2015 evenals aan de begroting 

2015, 

 

Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 2 oktober 2014 

met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van 

woensdag  

17 december 2014, 

 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat 

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering, 

 

Gelet op de beslissing van de raad tot benoeming van een vertegenwoordiger van het 

OCMW voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening,  

 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger 

wordt vastgesteld, 

 

Gelet op de toelichting, 

 

Gelet op de bespreking, 

 

Besluit de raad, 

 

Artikel 1: 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene 

vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 17 

december 2014 om 19.00 uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van 

alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategieën in 2015 

2. goedkeuren van de begroting 2015 

3. benoemen van de bestuurders. 

 

Artikel 2 : 

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd 

benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN dienstverlening van woensdag 17 december 2014 om 19.00 uur deel te nemen 

aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
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beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 

agenda af te werken. 

 

 

Artikel 3: 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 

worden bezorgd. 

 

 

 

08.04 SECRETARIAAT - Buitengewone algemene vergadering CIPAL   - Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake 

de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

(hierna kortweg “DIS”); 

 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL 

van 14 april 2014 (hierna kortweg “CIPAL DV”); 

 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van CIPAL DV; 

 

Gelet op het raadsbesluit van 27 mei 2014 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van CIPAL DV; 

 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2014 tot de buitengewone algemene 

vergadering van CIPAL DV van 12 december 2014 met de volgende agendapunten: 

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van 

de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 

3. Vervanging bestuurder  

4. Wijziging van de zetel van de vereniging 

5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

6. Rondvraag 

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering; 

 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 

 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde 

agendapunten te weigeren; 

 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 

de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
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Besluit: 

 

Artikel 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 

december 2014 van CIPAL DV worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de 

buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV van 12 december 2014 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 

beslissen conform dit besluit. 

 

Artikel 3: De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 

 

 

08.05 SECRETARIAAT - Engagementsverklaring aangepast vervoer Brasschaat/Zoersel – 

goedkeuring 

  

 De Raad: 

 

Neemt kennis van de werking binnen het decreet aangepast vervoer, waarbij Handicar 

dient te werken zoals voorzien in dit decreet; 

Overwegende dat 2014 een overgangsjaar is; 

Overwegende dat Handicar kan blijven functioneren zoals dat nu verloopt buiten 

enkele aanpassingen:  

- De berekening van de kilometer (enkel nog de beladen kilometers); 

- De facturatie gebeurt via Zoersel, maar vanuit Handicar Wuustwezel kan een 

correctie gebeuren, indien gewenst/nodig (vb voor duurdere ritten en ritten 

voor groepen); 

- Er is een subsidiëring van de dienst die ruimschoots de werking dekt; 

Overwegende dat het lokaal bestuur (de gemeente of het OCMW) een bijdrage dient te 

betalen in de werking van het aangepast vervoer; 

Gelet op de financiering van de werking, zoals bij decreet voorzien, die de bestaande 

tussenkomsten van gemeente en OCMW kan vervangen; 

Gelet op de voorziene solidariteitsbijdrage die dient betaald te worden door het lokaal 

bestuur; 

Gelet op het overleg met Handicar om deze bijdrage zelf te betalen door Handicar 

Wuustwezel vzw; 

Neemt kennis van de engagementsverklaring, zoals opgesteld door de provincie 

Antwerpen, welke een provinciale impulssubsidie voorziet in de eerste drie jaar van de 

werking (2015-2017); 

Overwegende dat er toch een engagementsverklaring dient genomen door gemeente en 

OCMW, los van wie de bijdrage betaalt; 

Neemt kennis van het informeel overleg tussen gemeente en OCMW om de 

engagementsverklaring te ondertekenen door gemeente en OCMW; 

Gelet op de werking van de Handicar via de dispatching, samen met MMC; 

Gelet op de bespreking d.d. 7 juli 2014; 

Gelet op de planning van beslissing door Handicar vzw in september; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst Handicar vzw; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met unanimiteit van stemmen: 

Akkoord te gaan met de ondertekening van de engagementsverklaring door het OCMW 

en bijgevoegd in bijlage bij dit bestuur. 

 

 

09 OPVOLGING DOSSIERS 

  

 1.- Viering 65 jaar De Ark 

 

De Raad: 

 

Neemt kennis van de viering van 65 jaar De Ark op zondag 30 november 2014; 

Overwegende dat de lokalen van het dienstencentrum Ter Wezel ook zullen geopend 

zijn; 

Gaat over tot bespreking. 

 

 

2.- Agenda vergaderingen 2015 

 

De Raad: 

 

Neemt kennis de vergaderagenda 2015 voor het OCMW; 

Gaat over tot bespreking. 
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Bijlage 1 bij punt 8.05.: SECRETARIAAT - Engagementsverklaring aangepast vervoer 

Brasschaat/Zoersel – goedkeuring 

 

 

Engagementsverklaring aangepast vervoer in Brasschaat/Zoersel 

 

Het lokaal bestuur van Wuustwezel wil samenwerken met Handicar Zoersel, de erkende 

vervoerder van het vervoersgebied Brasschaat/Zoersel.  Deze vervoersdienst is beschikbaar voor 

alle inwoners met een mobiliteitsbeperking in het vervoersgebied.   

 

Het lokaal bestuur van Wuustwezel gaat akkoord met een solidariteitsbijdrage van 0.10€/inw. in 

2015; 0.15€/inw. in 2016; 0.20€ in 2017 om vanaf 2018 een bijdrage van 0.25€/inw. te betalen.  

Deze bijdrage zal betaald worden door VZW Handicar Wuustwezel onder voorbehoud van het 

verkrijgen van betoelaging door de Vlaamse overheid (in toepassing van het decreet aangepast 

vervoer).  

 

Het provinciebestuur engageert zich om  aan de hand van een impulssubsidie de resterende 

bijdrage per inwoner bij te passen, zodat de erkende vervoerder Handicar Zoersel haar 

bovenlokale werking verder kan exploiteren. Dit wil zeggen : 0.15€/inw in 2015; 0.10€/inw in 

2016; 0.05€/inw in 2017.  Een solidariteitsbijdrage van 0.25€/inw. voor de periode 2015-2017 is 

essentieel om een vervoersdienst uit te bouwen die een kwalitatieve en betaalbare dienstverlening 

organiseert. Dit gebeurt in een goede samenwerking met de gemeentelijke handicar-werkingen uit 

dit vervoersgebied.   

 

Het provinciebestuur zal actief meewerken aan de opstelling van samenwerkingsovereenkomsten 

tussen de gemeentelijke handicar-werkingen en Zoersel vzw. 

 

Het provinciebestuur zal tijdens dit impulsbeleid mee investeren in het wagenpark zodat de 

erkende vervoersdienst zijn werking verder kan uitbouwen. 

 

Het provinciebestuur ondersteunt de vervoerders door hun belangen te behartigen bij de Vlaamse 

overheid en door een provinciaal overleg aangepast vervoer te organiseren.   

 

De provincie engageert zich om naast dit impulsbeleid de vervoerders en de lokale besturen die 

een engagement ondertekenen, ook verder te ondersteunen door het organiseren van: 

groepsaankoop benzine en verzekeringspolissen voor chauffeurs en het ter beschikking stellen van 

een integraal software –systeem.  Deze ondersteuning wil het provinciebestuur ook na afloop van 

de impulssubsidies, blijven garanderen. 

 

Dit engagement loopt vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.  

 

Opgemaakt te Antwerpen, op 14/05/2014 

Namens de deputatie 

Namens de provinciegriffier     de gedeputeerde 

In opdracht 

Leen Dries,  Directeur      Peter Bellens 
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Handicar Wuustwezel vzw      Handicar Zoersel vzw 

………………………… 

………………………… 

 

Namens de gemeente Wuustwezel:   Namens het OCMW van   

        Wuustwezel: 

De secretaris,  De voorzitter,   De secretaris,   De voorzitter, 

L. Loos   D. Wouters   Fr. Remy  M. Van Gils 

 


