NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 6 MEI 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester
Stefanie Vrins, Michel Van Hoof, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Patrick Heremans, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Sophie Gabriëls,
Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gert Van Dyck, Raadslid
1. Goedkeuring verslag vergadering van 1 april 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd
tot op heden, in het bijzonder de artikelen 74, 277 § 1 en 278 § 1°;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 1 april 2019, welk aan de raadsleden per mail is bezorgd
samen met de agenda van de OCMW-raad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 1 april 2019 wordt goedgekeurd.
2. Wijziging vertegenwoordiging in vzw Sociaal Verhuurkantoor ISOM
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor
ISOM (SVK ISOM);
Gelet op het feit dat ons OCMW lid is van deze vereniging;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft om in het werkingsgebied betaalbare en
comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun
maatschappelijke situatie weinig of geen kans hebben om op de bestaande
huisvestingsmarkt aan bod te komen;
Gelet op artikel 10 van de statuten dat bepaalt dat elk OCMW in de algemene
vergadering vertegenwoordigd wordt door maximum 3 vertegenwoordigers; dat het
kan gaan om raadsleden en deskundigen met dien verstande dat het aandeel van de
deskundigen maximaal één derde mag zijn;
Gelet op artikel 16 van de statuten dat bepaalt dat elk OCMW in de raad van bestuur
vertegenwoordigd wordt door maximum 2 bestuurders;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 waarbij de volgende personen
werden aangeduid als vertegenwoordigers van ons OCMW in de algemene vergadering
van de vzw SVK ISOM: raadslid Sander Ooms, schepen Willy Torfs en mevrouw Inge
Mampaey (hoofd sociale dienst) en waarbij volgende personen werden aangeduid als
vertegenwoordigers van ons OCMW in de raad van bestuur: raadslid Sander Ooms en
schepen Willy Torfs;
Overwegende dat het echter raadzaam is dat ons OCMW ook in de raad van bestuur
mee wordt vertegenwoordigd door een deskundige teneinde een optimale binding met
de praktijk te behouden;
Overwegende bijgevolg dat wordt voorgesteld artikel 2 van voormelde raadsbeslissing
in te trekken en bij geheime stemming andere vertegenwoordiger in de raad van
bestuur aan te stellen:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 18 stembrieven in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een eerste afgevaardigde in de raad van
bestuur 17 stemmen werden uitgebracht voor Willy Torfs en 1 stem voor Stijn
Raeymaekers;
Overwegende dat voor de aanduiding van een tweede afgevaardigde in de raad van
bestuur 18 stemmen werden uitgebracht voor Inge Mampaey;
Besluit:
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Artikel 1. Artikel 2 van de beslissing van onze raad van 11 maart 2019 houdende
aanduiding vertegenwoordiging in vzw Sociaal Verhuurkantoor ISOM, wordt met
eenparigheid van stemmen ingetrokken.
Artikel 2. Als vertegenwoordigers van ons OCMW in de raad van bestuur van de
vereniging zonder winstoogmerk Sociaal Verhuurkantoor ISOM worden aangeduid:
- Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
- Inge Mampaey, hoofd sociale dienst.
Artikel 3. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw SVK ISOM, p.a.
Lierseweg 132 A te 2200 Herentals.
3. Wijziging kandidaat Raad van Bestuur ’t Gerief cvba-so
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van ’t Gerief cvba-so;
Overwegende dat ons OCMW één van de stichtende leden is van deze vereniging;
Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft enerzijds reële kansen geven aan
langdurige en/of laaggeschoolde werklozen die tot de kansengroepen behoren uit de
regio Midden-Kempen op duurzame tewerkstelling en anderzijds het uitbouwen, in het
kader van de dienstenwerkgelegenheid, van een uitgebreide en betaalbare
dienstverlening die beantwoordt aan individuele of collectieve behoeften van
particulieren, rechtspersonen of ondernemingen uit de regio Midden-Kempen en
waarop er geen of onvoldoende antwoord geboden wordt vanuit bestaande initiatieven
uit de private en publieke sector;
Gelet op de beslissing van onze raad van 4 februari 2019 houdende aanduiding van
vertegenwoordiger in ’t Gerief cvba-so;
Overwegende dat de heer Willy Torfs, schepen – voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst, werd aangeduid als kandidaat voor de raad van bestuur;
Overwegende dat ’t Gerief te kennen heeft gegeven dat bij de keuze van de
vertegenwoordiger in de raad van bestuur best rekening wordt gehouden met een
streven naar continuïteit in de raad van bestuur;
Overwegende dat ons bestuur tot op heden in de raad van bestuur van ’t Gerief
vertegenwoordigd was door mevrouw Liesbeth Van Rompaey, diensthoofd van het
loket Zorg & Gezondheid;
Op voorstel van het Vast Bureau;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van onze raad van 4 februari 2019 houdende
aanduiding van vertegenwoordigers in ’t Gerief cvba-so, wordt ingetrokken.
Artikel 2. Mevrouw Liesbeth Van Rompaey, diensthoofd van het loket Zorg &
Gezondheid, wordt voorgedragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur van ’t
Gerief cvba-so namens het OCMW van Herenthout.
Artikel 3. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van ’t Gerief cvba-so.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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