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Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane 
Vingerhoets, raadslid; mevrouw Marianne Dillen, raadslid; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Alfred 
Steyaert, raadslid; mevrouw Pegie Pauwels, raadslid; de heer Koen Vermeulen, raadslid; de heer 
Thomas Wellens; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur 
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Interne Strategie 
 

1 2018_RMW_00139 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De raadsleden keuren het verslag van volgende RMW goed. 

 

 
 
 

2 2018_RMW_00128 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 

algemene vergadering van 15 juni 2018 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Op 15 juni 2018 vindt de volgende algemene vergadering van CIPAL plaats. De OCMW-raad 
dient het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 
Onderstaande agendapunten komen aan bod: 

 
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

 
De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en 
het verslag van de commissaris (“Oordeel zonder voorbehoud”) over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”). 

 
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017 



 

De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”). 

 
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

 
De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en 
het verslag van de commissaris (“Oordeel zonder voorbehoud”) over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”). 

 
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017 

 
De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de geconsolideerde jaarrekening 
van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”). 

 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 

 
De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan 
de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017. 

 
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 

 
De raad van bestuur heeft in zitting van 17 april 2018 kennis genomen van het besluit van de 
provincieraad van Antwerpen van 22 maart 2018 houdende voordracht van provincieraadslid 
Els Baeten als kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. Bert Corluy. Overeenkomstig art. 
16 §2 van de statuten heeft de raad van bestuur in dezelfde zitting mevr. Els Baeten als 
voorlopige vervanger aangesteld in afwachting van deze algemene vergadering die dient over 
te gaan tot de definitieve vervanging. 
Derhalve wordt de algemene vergadering uitgenodigd om over te gaan tot de vervanging van 
een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder, waarvoor 
provincieraadslid Els Baeten door de provincie Antwerpen wordt voorgedragen. 

 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

 
Deelnemers die wensen over te gaan tot benoeming of vervanging van een lid in het 
adviescomité, worden verzocht de betreffende beslissing uiterlijk 5 volle dagen vóór de 
algemene vergadering aan Cipal over te maken. 

 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting. 
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Financiële dienst 

 
3 2018_RMW_00129 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

rapporten - Jaarrekening 2017 - vaststelling 
Goedgekeurd 



 

Beknopte samenvatting 
De raadsleden worden verzocht de jaarrekening 2017 vast te stellen. Deze bevat de 
beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de 
toelichting van de financiële nota, de toelichting van de samenvatting van de algemene 
rekeningen en de bijlagen. 
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4 2018_RMW_00130 Goederen en diensten aan externe - Reglement voor de 
 erkenning van en de financiële tussenkomst aan sociale 

restaurants - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Reglement sociaal restaurant 

 

 
 
 

5 2018_RMW_00131 Goederen en diensten aan externe - Afbouw 
 opgebouwde reserves en beperken toekomstige 

reserves van het LOI - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 

2018_MV_00046 - Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Consequent zijn wat betreft 
verlenen terugvorderbare financiële steun 

 


