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Voorstellen van beslissing 

Zitting van 23 november 2021 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

ICT 

3. Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 

december 2021 – mandaat van de OCMW-raad 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie en 
Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 december 2021 –mandaat 
van de OCMW-raad 

 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 

op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 

 
Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 met de 

volgende agendapunten: 

 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022 
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene 

vergadering; 
 
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal; 
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Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: 

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene 

vergadering van Cipal van 16 december 2021 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 van 

het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 


