BEKENDMAKING
BESLUITEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 11 MAART 2019
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vergadering van 4 februari 2019
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad voor de legislatuur 2019 - 2025 wordt met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
3. Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019 door de raad voor
maatschappelijk welzijn voor haar gedeelte
Vastgesteld met eenparigheid van stemmen.
4. Goedkeuring reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen
voorzitters van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5. Toekennen van de titel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn aan mevrouw Josée Poelmans
Toegekend met eenparigheid van stemmen.
6. Goedkeuring overeenkomst tussen KOBA Zuiderkempen en het OCMW
betreffende de inrichting van de buitenruimte van de kinderopvangvoorziening
aan de Kloosterstraat
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van het voorliggende ontwerp van
overeenkomst.
7. Kinderopvang Kloosterstraat
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het agendapunt te verdagen naar de volgende
zitting.
8. Welzijnszorg Kempen – Kennisname budgetwijziging 2018 en budget 2019
De OCMW-raad neemt kennis van het budget 2019, de budgetwijziging 2018 en van de
correctie van de jaarrekening 2017.
9. Welzijnszorg Kempen – Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 15 stemmen voor gemandateerd als afgevaardigde (volmachtdrager) in de
algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen gedurende de huidige legislatuur.
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10. Welzijnszorg Kempen – Aanduiding raad van bestuur/individuele
vertegenwoordiger in de raad van bestuur
De OCMW-raad bevestigt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van
15 kandidaat-bestuurders voor de algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen.
Mevrouw Mizel Gebruers wordt met eenparigheid van stemmen uit de lijst van 15 kandidaatbestuurders aangeduid als individuele vertegenwoordiger voor ons bestuur.
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd op de bijzondere algemene
vergadering van Welzijnszorg Kempen van 13 maart 2019 te handelen en te beslissen
conform het besluit van heden.
11. IOK - Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen
De heer Sander Ooms, raadslid, met 15 stemmen voor en de heer Paul Verstrepen, raadslid,
met 15 stemmen voor worden gemandateerd respectievelijk als volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergaderingen van de IOK gedurende de
huidige legislatuur.
12. IOK - Voordracht leden raad van bestuur
De OCMW-raad bevestigt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van
15 kandidaat-bestuurders voor de algemene vergaderingen van de IOK.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 17 stemmen voor uit de lijst van 15
kandidaat-bestuurders aangeduid als individuele vertegenwoordiger voor ons bestuur.
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd op de algemene vergadering van
de IOK van 19 maart 2019 te handelen en te beslissen conform het besluit van heden.
13. Vzw Boskat – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 16 stemmen voor aangeduid als vertegenwoordiger van ons OCMW in de algemene
vergaderingen van de vzw Boskat.
14. Vzw Bospad – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 15 stemmen voor aangeduid als vertegenwoordiger van ons OCMW in de algemene
vergaderingen van de vzw Bospad.
15. Aanduiding vertegenwoordiging in vzw Sociaal Verhuurkantoor ISOM
De heer Sander Ooms, raadslid, met 15 stemmen voor, de heer Willy Torfs, schepen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met 15 stemmen voor en mevrouw
Inge Mampaey, hoofd sociale dienst, met 17 stemmen voor worden aangeduid als
vertegenwoordigers van ons OCMW in de algemene vergadering van de vereniging zonder
winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor ISOM.
De heer Sander Ooms, raadslid, met 15 stemmen voor en de heer Willy Torfs, schepen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met 15 stemmen voor worden
aangeduid als vertegenwoordigers van ons OCMW in de raad van bestuur.
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16. Aanstellen vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie (LAC)
De heer Paul Snyers, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met 13 stemmen
voor en de heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comié voor de sociale
dienst, met 14 stemmen voor worden aangeduid respectievelijk als vertegenwoordiger en
plaatselijk vertegenwoordiger van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de
gemeente Herenthout in de Lokale Adviescommissie.
17. Aanduiding afgevaardigde Beheerscomité Gemeenschappelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk (GiD PBW)
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met
15 stemmen voor wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons OCMW in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk.
18. Vaststelling mandaat van de OCMW-raad voor de bijzondere algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019
De OCMW-raad keurt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van
15 kandidaat-bestuurders goed.
De heer Paul Verbeeck, burgemeester van de gemeente Nijlen, wordt met eenparigheid van
stemmen uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders aangeduid als individuele
vertegenwoordiger voor ons OCMW.
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd te handelen en te beslissen
conform dit besluit.
De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Na goedkeuring van het notulenverslag tijdens de eerstvolgende vergadering wordt het verslag van de
openbare vergadering gepubliceerd op de website:
https://www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 3 april 2019

Ludo Bouwen
Waarnemend algemeen directeur
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