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Notulen van de ocmw raad  
  

  Zitting van dinsdag 25 augustus 2020   
  

  Aanwezig: Eddy Bevers, waarnemend voorzitter.  

Eddy Bevers, burgemeester.  
  

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,  

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit,  

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De  

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever,  

Bavo Anciaux, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van 

Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, 

raadsleden.  
  

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen.  
  

Dirk Blommaert, algemeen directeur  

  

Verontschuldigd : Eddy Moens, voorzitter  

AGENDA  
 

Punten van de openbare zitting  
  

Ondersteunende diensten  

Centrale administratie  

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 juni 2020  
  

Bijkomende punten van de openbare zitting  
  

Bouwen en wonen  

Wonen  

2. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering 2020  
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OPENBARE ZITTING  
 

Punten van de openbare zitting  

Ondersteunende diensten  

Centrale administratie  

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 juni 2020  

  

Besluit: Unaniem  

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 23 juni 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

  

  
  

  

Bijkomende punten van de openbare zitting  

Bouwen en wonen  

Wonen  

2. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering 2020  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

Door Volkshuisvesting Willebroek cvba wordt ons bestuur met een schrijven, ontvangen op 11 

augustus 2020, uitgenodigd voor de schriftelijke Algemene Vergadering van 8 september 2020.  

  

Gelet op de heropflakkering van het Corona-virus heeft de directie van Volkshuisvesting beslist om 

in 2020 een schriftelijke Algemene Vergadering te organiseren. De mogelijkheid tot het houden van 

een schriftelijke Algemene Vergadering is voorzien in het Wetboek der vennootschappen en 

verenigingen.   

  

Feiten en context  

Punten op de agenda:  

1. Akteneming van het proces-verbaal van de Algemene vergadering van 27 mei 2019 

(zie bijlage)  

2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het 

dienstjaar 2019, het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk van 

de vennootschap en de klachtenrapportering 2019.  

3. Kennisname van het verslag van de commissaris-revisor en goedkeuring van de 

jaarrekening 2019:  



  

  

  

Raad – 25/08/2020                                  NOTULEN                                           PAGINA 44  

  

  

  

i. balans na winstverdeling  

ii. resultatenrekening iii. toelichting  

4. Kwijting aan bestuurders en commissaris  

5. Ontslag en benoeming bestuurders  

6. Indexering bedrag zitpenning bestuurders  

7. Varia  

  

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019:  

  

Vertegenwoordiger voor de gemeente: Eddy Bevers   

Plaatsvervanger voor de gemeente : Luc Spiessens  

  

Vertegenwoordiger voor het OCMW: Bavo Anciaux  

Plaatsvervanger voor het OCMW: Ilse Lenvain  

  

Juridische grond  

Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 

gemeentebestuur vertegenwoordigden gekozen onder de kandidaten die door het betrokken 

openbaar bestuur worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar 

(legislatuur).  

  

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering.   

  

Decreet lokaal bestuur.  

  

Het Gemeentedecreet.  

  

De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de vertegenwoordigers en de vervangers 

van ons bestuur werden aangeduid voor de duur van de huidige legislatuur.  

  

Adviezen - argumenten  

Gelet op de schriftelijke procedure ontvangt elke aandeelhouder:   

- Een nota met verduidelijking van de agendapunten van de Algemene Vergadering 2020  

- Een uitgebreid toelichtingsdocument van bedrijfsrevisor Luc Callaert, ter aanvulling van 

agendapunt 3  

- Een stemformulier  

  

Volgende stappen worden genomen in de schriftelijke procedures, de gestelde deadlines dienen 

gerespecteerd te worden:  

  

- 24/08/2020 – uiterste datum voor schriftelijke vraagstelling door aandeelhouders   

- 01/09/2020 – uiterste datum waarop elke aandeelhouder een gegroepeerd antwoord op de 

gestelde vragen van de aandeelhouders zal ontvangen van Volkshuisvesting  

- 08/09/2020 – uiterste datum waarop het stemformulier door de aandeelhouder dient 

bezorgd te worden aan Volkshuisvesting  

  

Financiële gevolgen & communicatie  

NVT  
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Besluit: Unaniem  

De OCMW-raad besluit:  

  

Artikel 1:  

kennis te nemen van het schrijven, ontvangen op 11 augustus 2020, van Volkshuisvesting 

Willebroek cvba, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de schriftelijke Algemene Vergadering 

van 8 september 2020.   

  

Artikel 2:  

zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de schriftelijke Algemene Vergadering van 

8 september 2020.  

  

Artikel 3:  

de vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Bavo Anciaux, zal deelnemen aan de schriftelijke 

Algemene Vergadering van 8 september 2020, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in het vast bureau inzake de agendapunten, cfr. artikel 2 van deze 

raadsbeslissing; en  

  

Artikel 4:  

kennisgeving hiervan te verrichten aan Volkshuisvesting Willebroek cvba, A. Van Landeghemplein 

2, 2830 Willebroek, ter attentie van het secretariaat.  

  

  
  

   
  

Dirk Blommaert  Eddy Bevers, waarnemend  

algemeen Directeur  voorzitter  

  
  
  
  


