PERSBERICHT
Nieuwe voorzitter bij intercommunale Cipal
Op 11 september 2018 besliste de raad van bestuur van de
intercommunale Cipal om Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen
(CD&V), aan te duiden als nieuwe voorzitter van Cipal. Hij vervangt
schepen Walter Schroons (CD&V) van Mechelen, die voorzitter was
sinds 2013. Walter Schroons is recent benoemd tot raadsheer bij
het Rekenhof en dat mandaat is niet verenigbaar met een politiek
mandaat.
Paul Verbeeck zetelt sinds 2003 in de raad van bestuur van Cipal en
was de voorbije periode ook voorzitter van de syndicale commissie.
Hij kent de werking van Cipal dan ook zeer goed. Paul Verbeeck is
tevens manager bij Janssen Pharmaceutica en is intussen 18 jaar
burgemeester van Nijlen.
“In de eerste plaats wil ik Walter van harte feliciteren met deze
belangrijke benoeming en hem ook uitdrukkelijk bedanken.”, aldus
Paul Verbeeck. “Walter was de afgelopen jaren heel intens
Paul Verbeeck is vanaf 11 september de
betrokken bij de strategische hertekening van de intercommunale en
nieuwe voorzitter van de intercommunale
de opstart van het C-smart team.”
Cipal
De nieuwe voorzitter benadrukt vervolgens het belang van intercommunale samenwerking, ook op het
vlak van informatietechnologie. “Meer en meer gemeenten en steden wensen zich te profileren als een
‘smart city’, waarbij wordt ingezet op mobiele apps, open data en de kansen van het ‘internet of things’.
De technologie is beschikbaar en veelbelovend maar lokale besturen botsten daarbij vaak op hun eigen
grenzen qua schaal, middelen en competenties.
Onze gemeenten mogen deze afspraak met de toekomst niet
missen en dienen daarom de handen in mekaar te slaan. Ik zal er
dan ook over waken dat C-smart nu volop inzet op samenwerking,
kennisdeling, ervaringsuitwisseling en ondersteuning van onze
vennoten. Er is immers geen tijd te verliezen.”

Uittredend voorzitter Walter Schroons

Walter Schroons blikt tevreden terug: “Ik laat Cipal met een goed
gevoel achter. Samen met de collega-bestuurders en het personeel
hertekenden we de voorbije periode de rol van de intercommunale.
Slim gebruikmaken van de nieuwe technologieën ten dienste van
hun inwoners en bedrijven vormt een belangrijke uitdaging voor de
lokale besturen. Ik ben er vast van overtuigd dat C-smart hen
daarbij in belangrijke mate kan ondersteunen. Ik wens Cipal en haar
vennoten alle succes toe.”

Over Cipal / C-Smart
De intercommunale Cipal (‘Cipal dv’) is gevestigd te Geel en telt 254 vennoten (lokale besturen). Het
dienstverleningsaanbod van Cipal is sinds einde 2016 volledig hertekend en is gekend is onder de
merknaam ‘C-smart’.
C-smart staat voor slimme kijk op dienstverlening en digitalisering in lokale besturen. Om de digitale
maturiteit van haar vennoten te versterken zet C-smart in op samenwerking, kennisdeling,
ervaringsuitwisseling en ondersteuning van haar vennoten op het vlak van informatietechnologie.
Meer informatie
dirk.celis@c-smart.be - 014 576 431 - 0496 59 19 85
www.c-smart.be - info@c-smart.be
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