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raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 28 mei 2020

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 
Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

28 mei 2020 21:35 -De voorzitter opent de besloten zitting 

OPENBARE ZITTING
Secretariaat
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Notulen openbare zitting raad voor 
maatschappelijk welzijn van 30 april 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 
april 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-30-april-2020

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat.

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-30-april-2020
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van-30-april-2020https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-
van-30-april-2020

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32 
volgens artikel 74 DLB.

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 
2019, in het bijzonder hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, 
en de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van 
30 april 2020 goed.
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Haviland Intercommunale IgSv - vaststelling 
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
op de statutaire gewone algemene vergadering 
van 17 juni 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is aangesloten bij Haviland 
Intercommunale IgSv die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte 
verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 
8226 en werd verlengd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-
Vilvoorde, is een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over 
het lokaal bestuur.

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-30-april-2020
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Bij aangetekend schrijven van 6 mei 2020 werd het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn uitgenodigd om deel te nemen aan de statutaire gewone 
algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 17 juni 2020 om 18 uur 
in de polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 20 in 1731 Asse-Zellik. 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger 
herhalen voor elke algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al 
dan niet goed te keuren.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werd raadslid Wim Peeters 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger en raadslid Ann De Ridder als 
plaatsvervanger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 
Haviland gedurende de huidige legislatuur.

De aangetekende oproepingsbrief van 6 mei 2020 tot de statutaire gewone algemene 
vergadering van Haviland van 17 juni 2020 bevat volgende agendapunten:

1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019: 
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 
2019 aan de deelnemers bezorgd).

2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: 
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 
aan de deelnemers bezorgd).

3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019.
4. Jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 

31/12/2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: 
goedkeuring (art. 41).

5. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41).

6. Verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: 
goedkeuring (art. 41).

7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, 
                               commissaris (art. 34).

8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41).
9. Vervanging bestuurder met raadgevende stem.

10. Varia.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

De statuten van Haviland Intercommunale IgSv.

Regelgeving: bevoegdheid
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 
decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
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De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de 
agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland 
Intercommunale IgSv van 17 juni 2020, overgemaakt per aangetekend schrijven van 
6 mei 2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn wordt gemandateerd om op de statutaire gewone algemene vergadering van 
Haviland Intercommunale IgSv van 17 juni 2020 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/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn 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 Haviland, Brusselsesteenweg 617 in 1731 Zellik of via 
e-mail: info@haviland.be
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Cipal dv - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 
vergadering van 25 juni 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is deelnemer van de 
dienstverlenende vereniging Cipal.

Bij e-mail van 7 mei 2020 werd het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering. Deze zal worden gehouden 
op donderdag 25 juni 2020 om 16 uur. Gezien de corona-pandemie zal de vergadering 
op digitale wijze plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger 
herhalen voor elke algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al 
dan niet goed te keuren.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werd raadslid Brahim 
Harfaoui aangeduid als effectief vertegenwoordiger en raadslid Wim Peeters als 

mailto:info@haviland.be
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plaatsvervanger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 
vereniging Cipal voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

De oproepingsbrief van 7 mei 2020 tot de algemene vergadering van Cipal dv van 25 juni 
2020 bevat 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 2019.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2019, afgesloten op 31 december 2019.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.
7. Vervanging bestuurder.
8. Wijziging maatschappelijke zetel.
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

De toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering.

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal dv.

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.

De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Regelgeving: bevoegdheid
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 
decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

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 keurt de raad voor 
maatschappelijk welzijn de agendapunten van de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 2020, zoals overgemaakt per e-mail van 7 
mei 2020, goed.
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Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissingen 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/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn 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 dv via e-mail: info@cipal.be.

28 mei 2020 21:36 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens

mailto:info@cipal.be

