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ZITTING van 23 april 2019
Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot,
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Wendy Creten , waarnemend algemeen directeur

*** De zitting wordt geopend om 21u30 ***

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
DE RAAD heeft de ontwerpteksten van het verslag van de zitting van 12.03.2019 niet
ontvangen en kan het verslag dus niet goedkeuren.

Volgende toevoeging mag echter wel gebeuren:
Antwoord schepen Havet op aantal behoeftige residenten in WZC. Er zijn 2 bewoners die
financiële ondersteuning krijgen van het OCMW. Voor 2 bewoners werd een voorschot
toegekend, maar dit werd verhaald op de onderhoudsplichtigen.

2. Samenwerkingsovereenkomst IGO en het OCMW van Hoegaarden betreffende
het Energiehuis – Afvaardiging leden beleids- en kredietcomité
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de OCMW-raadsbeslissing d.d. 12.03.2019 inzake de
samenwerkingsovereenkomst betreffende het Energiehuis;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem goedgekeurd
BESLUIT
Artikel 1
Voor het beleids- en kredietcomité van het Energiehuis: Filip Havet, voorzitter BCSD als
effectief lid en Marleen Lefèvre, schepen als plaatsvervangend lid af te vaardigen.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing evenals de contactgegevens van de aangestelde
personen te bezorgen aan IGO t.a.v. Johan Eyben, De Vunt 17, 3220 Holsbeek.

3. Beslissing van de OCMW-raad tot goedkeuring agenda statutaire algemene
vergadering IGO div van 28 juni 2019 en mandaat van de vertegenwoordigers van de
gemeente

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 22 januari 2019 tot aanstelling van de
heer Kris Hendrickx, als vertegenwoordiger van het OCMW in de (bijzondere) algemene
vergaderingen en de mevrouw Evelien Janssens als zijn plaatsvervanger
Gelet op de uitnodiging bij brief van 4 maart 2019 tot de algemene vergadering van de
IGO div op 28 juni 2019;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Gelet op de voorgestelde statuutswijziging, waarbij concreet twee twee artikels in de
statuten worden gewijzigd:
Art. 16:Er worden extra zinnen toegevoegd om verder statutair te verduidelijken welke
bestuurder welke vennoot vertegenwoordigt. Dit is van belang om nieuwe leden een
onrechtstreekse vertegenwoordiger te geven in de Raad van Bestuur en zo een toetreding
tot IGO div mogelijk te maken. Deze statutaire verduidelijking van de voordrachten
herneemt ook de principes die vervat zaten in de raadsbeslissingen waarin de vennoten
hun vertegenwoordigers in de bestuursorganen van IGO div aanduidden. Zo wordt het
principe dat de in-house bestelling mogelijk maakt nog sterker verankerd.
Art: 18:dit is een zuivere correctie waarbij de verwijzing naar de figuur van OCMWvoorzitter (zoals die gekend was tot eind 2018) verwijderd word
Op voorstel van het vast bureau,
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem goedgekeurd
BESLUIT:
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2019, incluis voorstel tot
statutenwijziging van de intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de afgevaardigde van de gemeente wordt een mandaat toegekend om de voorgestelde
beslissingen te stemmen.

*** De zitting wordt gesloten om 21u35 ***
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