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Welkom op de eerste halfjaarlijkse infosessies:

• Zoersel 22 oktober 2019
• Waregem 24 oktober 2019
• Haacht 12 november 2019
• Zutendaal 14 november 2019

Onze dank aan:
gemeenten Zoersel– Haacht –

Zutendaal & stad Waregem 
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Een ideetje om over te 
nemen in 2020 

Agenda

1. Verwelkoming

2. Toelichting Cipal dv, door Koen Goor, relatiebeheerder –
afgevaardigde Raad van Bestuur

3. Onze sponsor

4. Afsluiten omstreeks 19.00 uur met een hapje en een 
drankje
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Agenda Toelichting Cipal dv

1. Even terug naar 22 maart 2019 en 27 juni 2019

2. Toelichting agendapunten van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 12 december 2019

3. Over C-Smart

Bijzondere Algemene Vergadering van 22 maart 2019: 
Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur

Cipal dv werkte een globaal voorstel uit voor de Raad 
van Bestuur.

• Voorheen: RvB met 25 leden

• Uittreding Provinciebesturen: 22 leden RvB (statutenwijzigingen december 2017)

• DLB: maximum 15 leden RvB, 1 lid raadgevende stem

• Rekening houdend met:
- man-vrouw verhouding
- politieke verhoudingen
- geografische verhoudingen
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Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot 
aanduiding van een lid van de Raad van Bestuur met 
raadgevende stem en bepaling van de rangorde

• Vennoten kunnen beslissing overmaken met voordracht aanduiding van een lid 
van de RvB met raadgevende stem

• Slechts 1 lid

• Bepaling van rangorde: ingeval van noodzakelijke vervanging

Bijzondere Algemene Vergadering van 22 maart 2019: 
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde

Raad van Bestuur vanaf 22 maart 2019:

Bijzondere Algemene Vergadering van 22 maart 2019: 
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde

Raad van Bestuur 2019-2025

Dries Wim burgemeester Genk

Eens Karolien schepen Tessenderlo

Fourie Lore schepen Landen

Geypen Greet schepen Mechelen

Iacopucci Pietro schepen Waregem

Janssens Lieven burgemeester Vorselaar

Mannaert Dieter schepen Dendermonde

Matheï Steven burgemeester Peer

Moons Jan schepen Heist-op-den-Berg

Paredaens Koen schepen Zoersel

Stijnen Francis schepen Turnhout

Thijs Heidi gemeenteraadslid Zutendaal

Vancraeyenest Lawrence schepen Edegem

Vandeweerd Sofie burgemeester Dilsen-Stokkem

Verbeeck Paul burgemeester Nijlen

Jacaques Sien gemeenteraadslid Ledegem
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Agenda Algemene Vergadering 27 juni 2019:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2018, afgesloten op 31 december 2018

4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2018, afgesloten op 31 december 2018

Algemene Vergadering van 27 juni 2019: 
Agenda

Agenda Algemene Vergadering 27 juni 2019:

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris 
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van 
Bestuur

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 
ondernemingsplan 2019-2024

10.Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur 
met Raadgevende Stem in afdalende volgorde

11.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Algemene Vergadering van 27 juni 2019: 
Agenda
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Algemene Vergadering van 27 juni 2019

1. Toetreding en aanvaarding van 6 nieuwe deelnemers

- gemeente Voeren
- gemeente Ruiselede
- gemeente Koekelare
- brandweerzone Zone1
- brandweerzone Midwest
- gemeente Kluisbergen

Toelichting bij de agendapunten van de Algemene Vergadering van 27 juni 2019

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 
december 2018

• Netto resultaat: -170K

• Responsabiliseringsbijdragen: 769K bijkomende voorzieningen geboekt

• Dochterondernemingen dragen bij: 445K + 83K(Poolstok) opstroom in 2018

• C-SMART: kostendekkend in 2018
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Algemene Vergadering van 27 juni 2019

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 
december 2018

Algemene Vergadering van 27 juni 2019

Even terug naar de B.A.V. van december 2017:
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Toelichting bij de agendapunten van de Algemene Vergadering van 27 juni 2019

3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 
van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 
december 2018

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

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

3. Goedkeuring vaststelling van de code van goed bestuur 
van Cipal dv

4. Rondvraag

5. Goedkeuring verslag, staande de vergadering

– Vervanging van een bestuurder

Buitengewone Algemene Vergadering 12 december 2019

Agenda
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Algemene Vergadering van 12 december 2019

1. Toetreding en aanvaarding van 4 nieuwe deelnemers

• Intercommunale Gehandicaptenzorg Limburg (IGL)

• Stadsregio Turnhout

• Gemeente Lanaken

• Gemeente Herk-de-Stad

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

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

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

▪ Ga radicaal digitaal in uw beleidsplan 2020–2025!

▪ Niet alleen België, ook Vlaanderen staat voor een 
inhaalbeweging

▪ Verwachtingen omtrent het Internet of Things blijven 
hoog gespannen

▪ Gezocht: chief data officer m/v

➢“Als data de olie zijn van de 21ste eeuw, dan is de 
overheid potentieel zeer rijk”
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▪ Smart Flanders-programma is op de eerste plaats gericht 
op de 13 centrumsteden

▪ Kunnen de andere steden en gemeenten wel wachten? Of 
missen zij anders de afspraak met de toekomst?

▪ Slimme regio-aanpak is noodzakelijk (samenwerking, 
kennisdeling, ervaringsuitwisseling, nood aan voldoende 
schaal voor budgetten, aantrekken profielen, wegen op 
debat met Vlaamse overheid)

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

▪ Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met 
VVSG, Kenniscentrum Vlaamse Steden, 
streekintercommunales, provincies, Vlaamse overheid, 
Excello, nutsbedrijven, andere organisaties

Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met 
inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
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▪ Enkelvoudige begrotingscijfers Cipal dv

▪ Dynamisch gegeven

• Cipal vraagt ook voor 2020 geen werkingsbijdrage aan
haar vennoten (In deze begroting gaan we ervan uit dat onze vennoten ook in 2020 geen

werkingsbijdragen (voor o.a. statutaire en bestuurlijke aangelegenheden, personeelsaangelegenheden,

relatiebeheer, boekhouding …) betalen. Wij nemen de werkingskosten m.a.w. ten laste van het resultaat

van de intercommunale.)

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

I. Bedrijfsopbrengsten

▪ Omzet: 9,542 euro miljoen euro (2018: 13,6 miljoen 
euro) 
➢ Omzetdaling voornamelijk te wijten aan uittreding provincies Antwerpen en Limburg

▪ Andere bedrijfsopbrengsten: 3,137 miljoen euro (2017: 
2,4 miljoen euro)
➢ Hoofdzakelijk vergoeding voor terbeschikkingstelling statutair personeel aan 

dochterondernemingen, huuropbrengsten van het Technologiehuis, prestaties die door Cipal dv 
worden geleverd aan voornamelijk haar dochterondernemingen. 

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

Onder voorbehoud van goedkeuring op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2019
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II. Bedrijfskosten

▪ Handelsgoederen en onderaannemingen: 9,251  miljoen 
euro (2018: 13,2 miljoen euro) euro) 
➢ aanzienlijk lager in vergelijking met de voorgaande jaren

▪ Diensten en diverse goederen: 0,545 miljoen euro (2018: 
0,3 miljoen euro)

▪ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 3.242
miljoen euro (2018: 3 miljoen euro)

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

Onder voorbehoud van goedkeuring op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2019

▪ Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage:

➢Planningshorizon tot 2027 (jaar waarin over verlenging 
Cipal dv beslist moet worden)

➢Tot 2027 dient er, op basis van huidige inschattingen, 
cumulatief ongeveer 9 miljoen euro (verdisconteerd) 
aan responsabiliseringsbijdragen betaald te worden

Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met 
inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
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▪ Bedrijfsresultaat: -0,362 miljoen euro (2018: -0,5 
miljoen euro)

▪ Financiële opbrengsten: 0,246 miljoen euro (2018: 0,3 
miljoen euro)
➢ Achtergestelde lening aan Cipal nv en opstroom van dochters, 

▪ Nettoresultaat: - 0,129 miljoen euro (2018: -0,17 miljoen 
euro)

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

Onder voorbehoud van goedkeuring op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2019

▪ Gestage verbetering financiële resultaten

▪ Cipal vraagt tot op heden geen werkingsbijdrage aan haar 
vennoten

▪ Cipal dv heeft voldoende kasmiddelen ter beschikking om 
een nettoverlies zelf te kunnen dragen

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

Onder voorbehoud van goedkeuring op de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2019
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Toelichting bij de C-smart dienstverlening, stand van zaken 
Informatieveiligheid en Samenaankoop

Over ons
• Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband

• Lokale besturen vertegenwoordigd in 
de Raad van Bestuur

• Strategische partner en verlengstuk 
van lokale overheden betreffende 
digitalisering

• Digitalisering: focus op beleidskeuzes 
i.p.v. techniek

• Aanbod van diensten t.a.v. de lokale 
besturen

• Schaalvoordelen
254
Vennoten

Verspreid over gans Vlaanderen
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Veilige 

informatiestromen
voor inwoners en lokale besturen.

Veilige informatiestromen

• Doelstelling
– Persoonsgegevens verwerken 

in beveiligde en bewuste 
omgeving

– Realiteit: nog veel werk aan 
de winkel

• Meerwaarde C-smart
– Significante expertise 
– Groot aanbod van 

documentatie en templates
– Bewezen methodologie

• “Begrijpelijk maken van 
complexe materie door 
gestructureerde en 
projectmatige aanpak”

• Pragmatische stijl
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C-smart:

- is bij 95 besturen aangesteld als DPO

- levert bij 15 besturen ondersteuning bij interne DPO

Totaal # besturen: 110 !

(op 1 januari 2020 starten we bij 5 nieuwe besturen)

Overheden van de toekomst

TRANSFORMATIE PUBLIEK-PRIVAAT

• Privaatrechtelijke vennootschappen

• Produceren, commercialiseren en 
ondersteunen van software  

PUBLIEK

• Dienstverlenende vereniging:
• Lokale besturen die samenwerken

• Faciliteren
• Samen aankopen

• Kennis delen m.b.t.

• IT beleid

• Digitale & smart city oplossingen

• Informatieveiligheid
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Onze missie en visie

• “Wij stellen, als intergemeentelijk samenwerkingsverband, de
belangen van al onze lokale besturen voorop. Als vernieuwende
en stuwende kracht wil C-smart van onderuit alle lokale besturen
verenigen op het vlak van hun belangen inzake digitalisering, een
community uitbouwen met bedrijven, kennisinstellingen en
burgers en, waar relevant, strategische partnerschappen aangaan.
Door deze netwerken kunnen lokale besturen zelf de richting van hun
beleid bepalen en analyseren welke digitale innovaties lokaal, voor
hun inwoners, een meerwaarde kunnen betekenen, zodat we
bouwen, stap voor stap, aan het lokaal bestuur van de toekomst.”

• “Wij geloven in lokale besturen die via inzet van nieuwe technologie een omgeving
creëren waar burgers gelukkig kunnen leven, wonen en werken.

Samenaankoop

Strategisch              
Beleid

Veilige 
Informatiestromen

Onze dienstverlening
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Samenwerken
Over de grenzen van lokale besturen

Samenwerken & communicatie
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C-smart dienstverlening: Communicatie

Samenwerken en communicatie
dinsdag 22 oktober 2019: Gemeentehuis Zoersel, Handelslei 167, 2980 Zoersel

donderdag 24 oktober 2019: Stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

dinsdag 12 november 2019: Gemeentehuis Haacht, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

donderdag 14 november 2019: Gemeentehuis Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Samenaankoop - aankoopcentrales
Ontzorging van al uw werklast tegen een budgetvriendelijke prijs

COMING SOON

LOPENDE

Incentivering fietsers
Digitaal platform… Luchtkwaliteit

Digitaal dashboard
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Generieke software

• Partner: Comparex Belgium bvba
• Aanbod allerlei standaarsoftware

– Microsoft office, Visio, Project etc..
– Microsoft Exchange
– Adobe Illustrator, Acrobat, Indesign
– Virusscanners
– VMware, SQL server
– Veeam
– .....

• Resultaten vorige aankoopcentrale
– Intekening > 200 lokale besturen
– Omzet na 4 jaar: >20 miljoen euro
– Aantal leveranciers: >100

MEER INFO?
https://www.c-smart.be/samenaankopen/

LOPENDE

Generieke hardware

• Partner: Central Point nv

• Aanbod allerlei ICT materiaal
– Personal devices : PC's, 

notebooks, Smartphones, tablets etc.

– Servers

– Netwerkapparatuur, Firewalls

– Telecom appliances,

– Opslag & backup

– Multimedia

– Copiers & Printers

– Biometrie

– Randapparaten & Supplies (toners - …)

– ….

MEER INFO?
https://www.c-smart.be/samenaankopen/

LOPENDE
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Video Audio Webcast Website

Discussies

Stemming

Toepassing

VersterkerV Mixer

A Server

Bekabeling

Draadloos

Decoder 
Webcasting

Webserver 
hosting

Integratie 
bestaande 
webservers

Besluitvorming
E-notulen

Cobra
Notulen.net

Racks
Oplaadstations

Reserve

Web 
Gui

Presentatie

P Server

Pro-
jector TV

Moni-
tors

Tablet &PC’s

Blok 1

Blok 2

Blok 3

• Scope lastenboek:

Audio- en videosysteem t.b.v. 

webcasting en/of archivering MEER INFO?
https://www.c-smart.be/samenaankopen/

COMING SOON

Burgerparticipatie COMING SOON

• Raamcontract: percelen

Percelen 

• Digitaal participatieplatform 
(1 aanbieder)

• Begeleiding offline participatie 
(mini-competitie) 

• Burgerpanels (mini-competitie)

USP 

• Burgerbegroting –
voorstellen van burgers

• Beperkt risico 

MEER INFO?
https://www.c-smart.be/samenaankopen/
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Behouden van de controle
Leiden, niet geleid worden 

Strategisch beleid

Adviesverlening & ondersteuning rond IT beleid en digitalisering op uw maat

• Artikel ICT en lokale overheden
– Auteur: Kenny Denruyter (Diensthoofd ICT – stad 

Tienen)
– Link: 

• https://www.linkedin.com/pulse/ict-en-lokale-
overheden-kenny-denruyter/

• Quotes:

https://www.linkedin.com/pulse/ict-en-lokale-overheden-kenny-denruyter/
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2. Goedkeuring vaststelling van de code van 
goed bestuur van Cipal dv.

3. Code goed bestuur

➢ De bestuurders respecteren de voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding van het mandaat
➢ De bestuurders concentreren zich op taken eigen aan de rol van bestuurder
➢ De bestuurders handelen in goed vertrouwen in het belang van de vereniging
➢ De bestuurders nemen een onafhankelijke houding aan, tegenover de vennoten en tegenover 

interne personen van de vereniging en meer algemeen, tegenover alle belanghebbenden
➢ De bestuurders hanteren hoge standaarden van integriteit
➢ De bestuurders gedragen zich gepast bij besluitvorming
➢ De bestuurders informeren zich en respecteren vertrouwelijke informatie
➢ De bestuurders moeten er voor zorgen dat zij hun kennis en competenties up-to-date houden 

met betrekking tot zaken die van belang zijn voor hun mandaat en de vereniging
➢ De bestuurders onderhouden adequate en constructieve relaties met de vennoten, het 

management en andere stakeholders
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Algemene Vergadering van 12 december 2019

(Vervanging van een bestuurder)

Steven Matheï, burgemeester van Peer, lid van de Raad van Bestuur van Cipal dv, 
volgt minister Wouter Beke op als volksvertegenwoordiger in de Kamer.

Meer info? https://www.c-smart.be
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https://whatsup.vlaanderen/

https://whatsup.vlaanderen/


15/11/2019

27

INNOVATIE IN FINANCIEEL BEHEER

DE GELUKKIGE BURGER IN EEN SLIMME OMGEVING
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VERANDERING IN PERSONEELSBEHEER
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06 TOEKOMSTVISIE ROND WELZIJN

IT: EVOLUTIE NAAR DIENSTVERLENING
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SLIMME DIENSTVERLENING EN BURGERPARTICIPATIE

D
O

 2
7

/0
6

SLOTSESSIE – “SLIM BESTUREN VOOR GELUKKIGE BURGERS”
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SAVE THE DATE !

Meer info? 
https://whatsup.vlaanderen/

8 9 10 11

JUNI 2020

MA DI WO DO
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