ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 9 DECEMBER 2016
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
De algemene vergadering beslist tot aanvaarding van 6 nieuwe deelnemers: de gemeente Staden, de
stad Izegem, de gemeente Lichtervelde, de gemeente Hooglede (onder voorbehoud van
bekrachtiging van de toetredingsbeslissing door de gemeenteraad), de gemeente Moorslede (onder
voorbehoud van bekrachtiging van de toetredingsbeslissing door de gemeenteraad) en IVAREM ov.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
De algemene vergadering hecht goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2017 (met inbegrip
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie).
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
De algemene vergadering neemt er kennis van dat de raad van bestuur in zitting van 5 september
2016 kennis heeft genomen van het besluit van de gemeenteraad van Brasschaat van 29 augustus
2016 houdende voordracht van gemeenteraadslid Hendrik De Maeyer als kandidaat-bestuurder ter
vervanging van mevr. Karin Verbiest. De algemene vergadering neemt er tevens kennis van dat de
raad van bestuur in dezelfde zitting dhr. De Maeyer als voorlopige vervanger heeft aangesteld.
Gemeenteraadslid Hendrik De Maeyer wordt vervolgens bij geheime stemming verkozen tot
bestuurder van Cipal. Hij wordt benoemd voor een termijn zoals bepaald in art. 16 van de statuten.
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende nieuwe leden van het adviescomité:
-

Mevr. Agnes Aerts (OCMW-raadslid Oud-Turnhout), ter vervanging van dhr. Sus Sannen
Mevr. Kathleen De Wolf (OCMW-raadslid Mechelen), ter vervanging van dhr. Koen Anciaux
Dhr. Carl Hanssens (schepen stad Sint-Niklaas)
Dhr. Jan Hauwaert (gemeenteraadslid stad Lier), ter vervanging van dhr. Kristof Buelens
Dhr. Stefaan Hendrickx (OCMW-raadslid Hasselt), ter vervanging van mevr. Regine Van
Ackere
Dhr. Hendrik Mauws (gemeenteraadslid stad Tielt)
Mevr. Brigitte Satory (OCMW-raadslid Houthalen-Helchteren) ter vervanging van dhr. Jorn
Van Helden.

5. Rondvraag
Nihil.
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.
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