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Toelichtende nota bij de agendapunten van de Algemene Vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) van 12 december 2019 
 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
 
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van: 

• het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Herk-de-Stad van 24 juni 2019; 
• het principebesluit tot toetreding van de gemeenteraad van Lanaken van 30 september 2019  

(met het oog op de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad in december 2019 na 
goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025). 

 
Uit voormelde besluiten blijkt dat de gemeenten Herk-de-Stad en Lanaken de statuten van Cipal 
hebben onderschreven en zullen overgaan tot een kapitaalinbreng overeenkomstig art. 13 van de 
statuten. 
 
Derhalve stelt de Raad van Bestuur voor: 

• de deelneming van de gemeente Herk-de-Stad te aanvaarden en het bedrag van 
kapitaalplaatsing vast te stellen op 3.250 euro, goed voor 26 aandelen; 

• de deelneming van de gemeente Lanaken te aanvaarden (onder voorbehoud van definitieve 
goedkeuring door de gemeenteraad van december 2019) en het bedrag van kapitaalplaatsing 
vast te stellen op 6.500 euro, goed voor 52 aandelen. 

Indien er in de periode voorafgaand aan deze Algemene Vergadering nog toetredingsbesluiten aan 
Cipal worden bezorgd, zullen deze ook nog op voorstel van de Raad van Bestuur aan de Algemene 
Vergadering ter aanvaarding worden voorgelegd.  

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

 
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor de begroting voor het boekjaar 2020 
(met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) goed te keuren. 
 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 

 
De Raad van Bestuur heeft overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur een voorstel van ‘code van 
goed bestuur van Cipal dv’ opgesteld. 
 
Voorgesteld wordt deze code van goed bestuur goed te keuren. 
 
4. Rondvraag 
 
Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting. 
 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting. 
 


