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AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel  
AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter 
 mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. 

Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden 
 de heren: W. Van Aert, T. Neys, W. Vanden Eynden, J. van 

Hasselt, leden 
 de heer: F. Remy, secretaris 
   

VERONTSCHULDIGD:   

 

 
  

 
AGENDA 
 
Openbare zitting: 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

03 FINANCIEN 

03.01 FINANCIEN - Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 - vaststelling 

04 SOCIALE DIENST 

05 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

06 Dienstencentra 

07 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

08 SECRETARIAAT 

08.01 SECRETARIAAT - CIPAL - Algemene vergadering 16 juni 2017 - Goedkeuring 

agenda, vaststelling mandaat 

08.02 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - algemene vergadering 16 juni 2017 - 

goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.03 SECRETARIAAT - IGEAN milieu en veiligheid - algemene vergadering 16 juni 2017 

- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

09 Opvolging dossiers 

10 Openverklaring vacatures 

 
 
Geheime zitting: 
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Openbare zitting: 
 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Het verslag van de besloten vergadering OCMW van dinsdag 2 mei 2017 wordt in de 
besloten zitting van dinsdag 30 mei 2017 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 

  
  
 
 

03.01 FINANCIEN - Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 - vaststelling 

  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 zoals opgesteld door 
Hilde Van Looveren, financieel beheerder OCMW; 
Gelet op de bezorging van de documenten aan de raadsleden conform het OCMW-
decreet, veertien dagen voor de vergadering; 
Neemt kennis van de toelichting bij de jaarrekening door Hilde Van Looveren, 
financieel beheerder OCMW en de toelichting van het jaarverslag en de prioritaire 
beleidsdoelstellingen door Glenn Verelst, voorzitter OCMW; 
Neemt kennis van de inhoud van de jaarrekening en de voorliggende stukken voor 
vaststelling: 
- De officiële schema’s van de jaarrekening 2016 van het OCMW conform het 

decreet; 
- De opgemaakte jaarrekening en balans 2016 voor het OCMW; 
- De waarderingsregels geldend binnen het OCMW en afgestemd met de gemeente; 
- Het jaarverslag 2016 van het OCMW; 
Neemt kennis van de gestelde vragen; 
Gelet op de bespreking van het Vast Bureau d.d. 8 mei 2017; 
Overwegende dat de Raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening vaststelt en 
de gemeenteraad kennis neemt  van de jaarrekening, waarna en de goedkeuring 
gebeurt door de provinciegouverneur; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Besluit met 6 stemmen voor van CD&V en 5 onthoudingen van NVA, Open VLD en 
Plus: 
1.- De jaarrekening 2016 en de bijgevoegde stukken als volgt vast te stellen; 
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Budgettair resultaat boekjaar 61.995,00 

Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 1.490.783,00 

Resultaat op kasbasis 1.452.843,00 

Overschot van het boekjaar (J7) 299.985,39 

Autofinancieringsmarge 354.394,00 

Balanstotaal (J6) 14.895.899,87 

Gemeentelijke bijdrage 2.498.000,00 

 
2.- Het jaarverslag 2016 goed te keuren; 
 
3.- De officiële schema’s van de jaarrekening 2016 vast te stellen; 
 
Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor kennisname en bezorgd 
aan de toezichthoudende overheid. 
 

 
 

04 SOCIALE DIENST 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

05 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

06 Dienstencentra 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

07 Woonzorgcentrum St.-Jozef 
  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

08 SECRETARIAAT 

  
  
 
 

08.01 SECRETARIAAT - CIPAL - Algemene vergadering 16 juni 2017 - Goedkeuring 

agenda, vaststelling mandaat 
  
 De Raad: 

 
DE RAAD, in openbare zitting vergaderd, 
 
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; 
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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 
(hierna kortweg “Cipal”) van 14 april 2014; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 27 mei 2014 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal (Werner 
Vanden Eynden); 
 
Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16 
juni 2017 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 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2016, afgesloten op 31 december 2016 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2016, afgesloten op 31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
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; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 
worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2:De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen conform 
dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of 
indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, 
dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende 
vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3:De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder 
met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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08.02 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - algemene vergadering 16 juni 2017 - 

goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
  
 De Raad: 

 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv 
genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de 
statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging 
van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging 
van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit 
van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging 
en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd 
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Jaarvergadering 
Artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag 
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter 
beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
commissaris-revisor. 
 
Besluitvorming 
De raad van bestuur van 26.04.2017 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - 
Broechem op 16.06.2017 om 19 u met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. Jaarrekening 2016 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5. Benoemen leden van de raad van bestuur. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2016 
evenals aan de jaarrekening 2016.  
 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 27.04.2017 werd de uitnodiging en 
de dagorde voor de jaarvergadering van 16.06.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 26.04.2017 
2. het jaarverslag 2016 met de jaarrekening 2016. 
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De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor 
de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. 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. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat 
gegeven.  
 
2. Juridisch kader 

 Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 

 Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

 Statuten van IGEAN dienstverlening. 
 
3. Financiële gevolgen 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 op de 
raad van bestuur van 26.04.2017. 
 
5. Bijkomende bespreking: 
Door de OCMW-Raad van 26 januari 2016 aangeduide vertegenwoordiger(s): 
- Effectief lid: Wilfried Van Aert 
- Plaatsvervanger: Jos van Hasselt 
 
Besluit de raad: 
 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in het GC Den Boomgaard, 
Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u evenals van 
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. goedkeuren jaarrekening 2016 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 

2016 
5. goedkeuren van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 
16.06.2017 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 dienstverlening 
worden bezorgd. 
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08.03 SECRETARIAAT - IGEAN milieu en veiligheid - algemene vergadering 16 juni 2017 

- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
  
 De Raad: 

 
Motivering 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Algemeen 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid 
verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van 
IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten 
van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging 
van IGEAN  
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging 
van IGEAN  
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging 
en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd 
bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
 
Jaarvergadering 
Artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. 
Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag 
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 
De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter 
beschikking gesteld van alle deelnemers. 
De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
commissaris-revisor. 
 
Besluitvorming 
De raad van bestuur van 26.04.2017 heeft beslist om de jaarvergadering te 
organiseren in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - 
Broechem op 16.06.2017 om 19 u met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. Jaarrekening 2016 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
5. Benoemen leden van de raad van bestuur. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2016 
evenals aan de jaarrekening 2016.  
 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 27.04.2017 werd de uitnodiging 
en de dagorde voor de jaarvergadering van 16.06.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de 
deelnemers: 
3. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 26.04.2017 
4. het jaarverslag 2016 met de jaarrekening 2016. 
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De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor 
de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 44 
van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat 
gegeven.  
 
2. Juridisch kader 

 Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 

 Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

 Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
 
3. Financiële gevolgen 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
 
4. Voorafgaande bespreking en adviezen 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 op de 
raad van bestuur van 26.04.2017. 
 
5. Bijkomende bespreking: 
Door de OCMW-Raad van 26 januari 2016 aangeduide vertegenwoordiger(s): 
- Effectief lid: Wilfried Van Aert 
- Plaatsvervanger: Jos van Hasselt 
 
Besluit de raad: 
 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het GC Den Boomgaard, 
Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst - Broechem op 16.06.2017 om 19 u evenals van 
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  
1. goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. goedkeuren verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. goedkeuren jaarrekening 2016 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 

2016 
5. goedkeuren van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
16.06.2017 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 & veiligheid 
worden bezorgd. 
 

 
 

09 Opvolging dossiers 

  
 1.- Investeringen in de keuken van het Woonzorgcentrum - opvolging 

 
De Raad: 

 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de vervangingsinvesteringen en de 
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financiering in de keuken van het woonzorgcentrum: 
- Steamer geplaatst; 
- Afwaskeuken geïnstalleerd: de afwasprocedure en juiste werking nog te verfijnen; 
- Braadslee en friteuse te vervangen; 
- Schockkoeler geleverd, maar nog te installeren als laatste; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
2.- Algemene vergadering Ethias verzekering 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van het schrijven d.d. 3 mei 2017 inzake de algemene vergaderingen 
van Ethias verzekering; 
Overwegende dat een raadslid hier naartoe kan gaan; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist: 
2.1.- Werner Vanden Eynden, raadslid, af te vaardigen naar de Algemene Vergadering 
van Ethias op 19 juni 2017. 
 
 
3.- Aankoop nieuwe dienstwagen 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aankoop van een nieuwe 
dienstwagen op CNG: 

- Oorspronkelijk was gegund door EANDIS aan Opel; 
- Blijkbaar produiceert Opel dit type van auto’s op CNG niet meer; 
- FIAT biedt wel een quasi het zelfde model aan (gebouwd in dezelfde fabriek); 
- Kostprijs is 15.809,86 euro of 1.993,56 euro goedkoper. 

Gaat over tot bespreking. 
 

 
 

10 Openverklaring vacatures 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de volgende vacatures wegens vervangingen voor diverse functies: 

Geen functies te vermelden. 
Gelet op de functiebeschrijving, functieprofiel en examenprogramma voor de vacante 
functies; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling; 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten; 
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: 
 
Volgende functies open te stellen: 
Geen te vermelden. 
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EINDE VAN DE ZITTING TE 21.00 UUR 
 
Het verslag van de openbare vergadering OCMW van dinsdag 30 mei 2017 wordt voorgelezen in de 
openbare vergadering OCMW van dinsdag 27 juni 2017 en met unanimiteit van stemmen zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
De secretaris,         De voorzitter, 
(    F. Remy    )         ( G. Verelst ) 
 


