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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-05-23 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 13 mei 2016. Op 
dezelfde datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking 
gesteld van de raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Roel Guldemont, voorzitter; 
Patrick Asselman, Greet Claes, Marc De Brabanter, Tonny De Winter, Frans Van den Borre, Ann 
Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de heer: 
Geert Bronselaer (verontschuldigd), raadslid. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de volledige dossiers van de op de agenda ingeschreven 
zaken lagen vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering op het secretariaat ter 
beschikking van de raadsleden. 
 
De heer Roel Guldemont zit de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voor. De 
voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 

 

 

 
00 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
(NDC 185.21:504.3) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 39; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling, in het bijzon-
der artikel 2.18, § 3; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een punt toe te voegen aan de agenda wegens spoedeisend-
heid; dat Cipal op 17 juni 2016 een algemene vergadering houdt; dat de afgevaardigde van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet aanwezig kan zijn op deze vergadering; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 8 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Patrick Asselman, Greet Claes, Marc De Brabanter, Tonny De Winter, 
Roel Guldemont, Frans Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh; 
heeft tegen gestemd: niemand; 
heeft zich onthouden: niemand; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Aan de agenda van de raadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
3 Cipal — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
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01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 20 juni 2016 om 

19.30 uur 

 

2. VVSG — Uitnodiging algemene vergadering 2016-06-09 
 

3. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen Raad van Bestuur 2016-03-04 
 

4. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen Raad van Bestuur 2016-04-06 
 

5. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen Raad van Bestuur 2016-04-27 
 

6. Welzijnskoepel West-Brabant — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2016 
 

7. Welzijnskoepel West-Brabant — Budget 2016 
 

8. Welzijnskoepel West-Brabant — Rapport Audit Vlaanderen 
 

9. Lopende projecten — Overzicht door Belinda Mestiaen, clustermanager sociale zaken 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Haviland — Algemene vergadering van 2016-06-22 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 936:80) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 195, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2013 — Havi-
land — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2013 — Havi-
land — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 19 april 2016 voor de gewone algemene vergadering van Havi-
land van 22 juni 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Havi-
land; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 17 februari 2016: goedkeuring (een 

exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 maart 2016 aan de deelnemers bezorgd); 

2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015; 

3. Jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2015, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44); 

4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40); 
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5. Verslag van de commissaris over het 50
ste

 maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 

40); 

6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40); 

7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45); 

8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 

15); 

9. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring; 

10. Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18 ter): goedkeuring; 

11. Aanduiding commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring; 

12. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 41); 

13. Toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring; 

14. Toetreding OCMW's (art. 8): goedkeuring; 

15. Varia 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 
Haviland van 22 juni 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te 
stemmen op de beslissingen genomen door de raad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-

ring. 
 
 
 
 
03 Cipal — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
(NDC 936:80) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 46, § 2, 2°, en artikel 195; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2007 — Cipal — 
Toetreding; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Cipal; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn een 
nieuwe afvaardiging moet aangeduid worden om het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit zijn leden een vertegenwoordiger 
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aanduidt; dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwer-
king, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met 9 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Greet Claes, raadslid, nationaal nummer 63.04.15-458.55, wonende te Liede-
kerke Stationsstraat nummer 156, wordt afgevaardigd om het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 
Cipal. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te behartigen. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslissin-
gen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van raadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Cipal, voor kennisgeving; 

2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
04 Cipal — Algemene vergadering van 2016-06-17 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 936:80) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 195; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2007 — Cipal — 
Toetreding; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2016 — Cipal — 
Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2013 — Cipal — 
Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 voor de gewone algemene vergadering van Cipal 
van 17 juni 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Cipal; 
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Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
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 2015, afgesloten op 31 december 2015; 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgeslo-

ten op 31 december 2015; 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015; 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, 

afgesloten op 31 december 2015; 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefe-

ning van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015; 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding; 

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem; 

9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité; 

10. Rondvraag 

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 
Cipal van 17 juni 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te 
stemmen op de beslissingen genomen door de raad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
3° Cipal, voor kennisgeving; 

4° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-

ring. 
 
 

 

 
Notulen vorige vergadering 
(NDC 185.21:504.6) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 44, artikel 181, artikel 182, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling; 
 
Gelet op de ontwerp-notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk wel-
zijn, opgemaakt door de secretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de raadsleden op het secretariaat en op de afgeschermde zone van de gemeentelijke 
website; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van de notulen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 april 2016 
worden beschouwd als goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de originelen van de notulen. 
 
Artikel 3. 
De secretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste twaalf 
maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 


