NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING
CIPAL GEHOUDEN OP VRIJDAG 17 JUNI 2016 IN HET SEMINARIECOMPLEX DE VESTEN,
KANAALWEG 6/1, 2430 LAAKDAL
De algemene vergadering wordt om 10.30 uur geopend onder het voorzitterschap van de
heer Walter Schroons, voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende
vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal" en/of de "Vereniging").
Het bureau bestaat uit:
1. de voorzitter van de raad van bestuur
2. de stemopnemers:
mevrouw Sigrid Cornelissen, schepen en vertegenwoordiger stad Peer
mevrouw Mia De Jong, raadslid en vertegenwoordiger OCMW Laakdal
3. de secretaris van de vergadering: de heer Lucien Wauters, bestuurder-secretaris Cipal.
De algemene vergadering stemt in met deze samenstelling van het bureau. Dit besluit wordt
genomen met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter stelt vast dat het vereiste aanwezigheidsquorum is bereikt:
dat van de 9.148 stemmen er 5.949 vertegenwoordigd zijn, waaronder
2.268 stemmen op de 3.861 stemmen van de gemeentelijke deelnemers
3.681 stemmen op de 5.287 stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.
De deelnemers werden opgeroepen bij aangetekende brief binnen de termijn voorzien in
artikel 36 §1 van de statuten.
De agenda en de vereiste stukken werden aan de deelnemers ter beschikking gesteld
overeenkomstig artikel 36 §2 van de statuten. De vertegenwoordigde deelnemers hebben
voldaan aan de verplichtingen voorzien in artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking om deel te kunnen nemen aan deze
vergadering. Alvorens de vergadering bij te wonen, hebben de vertegenwoordigers van de
deelnemers de aanwezigheidslijst getekend. De aanwezigheidslijst wordt door de
stemopnemers echt verklaard en bij de notulen van deze vergadering gevoegd.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de secretaris en de
stemopnemers, als correct erkend en goedgekeurd door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bevestigt dat zij geldig is samengesteld en tot beraadslaging en
beslissing van de punten op de agenda kan overgaan.
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