
 

 

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 12 JUNI 2015 1/1 

 

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 12 JUNI 2015 

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN 

 

1. Goedkeuring van de notulen van 31 maart 2015 
Goedkeuring. 

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 10 februari en 31 maart 2015 
Kennisneming. 

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden 
a) Toetreding deelnemer 
De raad van bestuur beslist de toetredingsbesluiten van de gemeente Langemark-Poelkapelle, van de 
gemeente Rotselaar en van het OCMW van Langemark-Poelkapelle aan de algemene vergadering ter 
goedkeuring voor te leggen. De raad van bestuur beslist tevens om het toetredingsbesluit van het CBS 
van de stad Roeselare aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen onder voorbehoud 
van een geldig gemeenteraadsbesluit. 

b) Status voorbereiding algemene vergadering van 12 juni 2015 
De raad van bestuur neemt kennis van het provincieraadsbesluit van Antwerpen van 28 mei 2015 en 
van de vraag van de provincieraad om een punt toe te voegen aan de agenda van de algemene 
vergadering met als omschrijving “de onderwerping aan de vennootschapsbelasting en de gevolgen 
hiervan op het beleid van de vereniging”. De raad van bestuur beslist dit punt mee te behandelen bij 
de toelichting over het jaarverslag en de jaarrekening. 
De raad van bestuur beslist tevens dat, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden 
bereikt op de algemene vergadering van vandaag, er op 30 juli 2015 om 11u00 een nieuwe algemene 
vergadering met dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen.  

c) Uittreding uit Innotek VZW 
De raad van bestuur beslist uit te treden uit Innotek VZW. 

d) Uittreding uit UBCA VZW 
De raad van bestuur beslist uit te treden uit het Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen (UBCA) 
VZW. 

4. Dossier overname A-aandelen van Jobpunt Vlaanderen 
De raad van bestuur geeft machtiging aan het directiecomité om de onderhandelingen verder te 
zetten. Dit dossier zal terug geagendeerd worden op de raad van bestuur van 24 juni 2015. 

5. Brief BIBF van 16 april 2015 betreffende de uitoefening van het gereglementeerd beroep van 
boekhouder 
De raad van bestuur neemt kennis van het schrijven van het Beroepsinstituut van Erkende 
Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) d.d. 16 april 2015 en van de antwoordbrief van CIPAL d.d. 13 mei 
2015. 

6. Inspectieverslag welzijn op het werk van 14 april 2015 
De raad van bestuur neemt kennis van het inspectieverslag welzijn op het werk d.d. 14 april 2015 en 
van de antwoordbrief van CIPAL d.d. 26 mei 2015. 

7. Varia 
Nihil. 

 


