
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 
Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring.

Met bijgaand schrijven van 12 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging 
Cipal de provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die 
aan de algemene vergadering van 14 december 2018 zullen worden voorgelegd.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op :

 het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 inzake de 
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van 
bestuur
Het ontwerp van statutenwijzigingen (zie invoeging van art. 49 van de statuten) 
voorziet dat Cipal dv wordt bestuurd door een raad van 15 bestuurders, door de 
algemene vergadering benoemd op voordracht van de gemeentelijke 
deelnemers. Maximum twee derde van de stemgerechtigde leden van de raad 
van bestuur mag van hetzelfde geslacht zijn.
Het aantal leden van de raad van bestuur met raadgevende stem wordt beperkt 
tot maximum één lid. Het ontwerp van statutenwijzigingen bepaalt de criteria (in 
afdalende volgorde) voor de opmaak van de rangorde van de door de 
gemeenten aangewezen leden met raadgevende stem als volgt :

- In eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op 
hun voordracht benoemd bestuurder.

- In tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van 
stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden.

- Vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 
meerderheid van de bestuurders.

- Tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt 
gegeven aan het jongste aangewezen lid. Het ontwerp voorziet ook de 
afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur.

 Op verzoek van de toezichthoudende overheid naar aanleiding van de laatste 
statutenwijziging van 15 december 2017 wordt in het ontwerp ook verduidelijkt 
dat de oproepingstermijn voor een tweede algemene vergadering (indien op de 
eerste vergadering niet in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen) 
minimaal 30 kalenderdagen bedraagt (zie wijziging van art. 36, §1 en art. 37 
van de statuten).



 Tenslotte is in het ontwerp van statutenwijzigingen ook de naamswijziging 
opgenomen van de straat waarin de maatschappelijke zetel van Cipal gevestigd 
is (zie wijziging van art. 5 van de statuten).

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en plichten van de provincie 
Antwerpen.

******

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van 
de dienstverlenende vereniging CIPAL.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 14 december 2018 een algemene vergadering wordt 
gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging CIPAL waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL dat zal worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 14 december 2018.


