ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 7 februari 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Roger Gabriëls, Burgemeester

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 3 januari
2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 3 januari 2017 wordt
goedgekeurd.
2. Bekrachtiging overeenkomst CGG betreffende psychologische dienstverlening
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's en
houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de
OCMW's;
Gelet op de deelname van OCMW Herenthout in de vereniging van OCMW's ISOM;
Gelet op de raadsbeslissing van 5 juli 2016 om deel te nemen aan de dienstverlening
psychologische bijstand;
Overwegende dat hiervoor een overeenkomst dient te worden gemaakt en dat deze nu aan de
deelnemende OCMW's is overhandigd;
Gelet op de vraag van de raadsleden om tijdens de raad van september de werking van deze
dienst te evalueren;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enkel artikel. Voorliggende overeenkomst tussen CGG en OCMW Herenthout inzake de
dienstverlening psychologische bijstand goed te keuren.
3. Aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op artikel 49 van het voormelde OCMW-decreet, dat de raad verplicht om een huishoudelijk
reglement aan te nemen en de bepalingen vermeldt die er minstens in moeten opgenomen
worden;
Gelet op het raadsbesluit van 5 februari 2013 houdende de vaststelling van het huishoudelijk
reglement van de beraadslagende organen van het OCMW van Herenthout;
Gelet op het raadsbesluit van 7 januari 2013 houdende oprichting van een Bijzonder Comité
Sociale Dienst;
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Gelet op het raadsbesluit van 1 juli 2014 tot wijziging van het huishoudelijk reglement;
Gelet op het raadsbesluit van 6 december 2016 houdende de overdracht van
beslissingsbevoegdheid inzake individuele dossiers aan het bijzonder comité met ingang van 15
januari 2017;
Overwegende dat deze overdracht van beslissingsbevoegdheid noopt tot wijzigingen aan het
huishoudelijk reglement;
Overwegende dat het aangewezen is om voor de dringende hulpverlening een apart reglement
te voorzien;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van gewijzigd huishoudelijk reglement en het ontwerp van
reglement voor de dringende hulpverlening;
Gelet op de opmerking van de fractie Eenheid dat zij er de voorkeur aan geven om het bestaande
artikel 15 § 1 ('De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen') te behouden;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW wordt
gewijzigd zoals voorgesteld.
Art. 2. Het reglement voor de dringende hulpverlening zoals voorgesteld wordt goedgekeurd.
4. Varia
De fractie Eenheid verzoekt om in het verslag de uitdrukkelijke intentie te vermelden om de
toekomst van de vrijgekomen landbouwgronden in 2017 te herbekijken.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
xxx
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/2360 tot en met nr. AK1/2016/2502
- voor het boekjaar 2017: van nr. AK1/2017/0016 tot en met nr. AK1/2017/0137
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
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