ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 6 januari 2015
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, 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 2 december
2014;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 2 december 2014 wordt
goedgekeurd.
2. Toewijzing maatschappelijk werker aan fonds gas en elektriciteit
Gelet op de controle op de toelagen verstrekt in het kader van de wet van 4 september 2002
betreffende de sociale fondsen gas en elektriciteit;
Gelet op de indiensttreding van Lisa Peeters als voltijds maatschappelijk werker op de Sociale
Dienst vanaf 15 januari 2007;
Overwegende dat Lisa Peeters 1/5 loopbaanonderbreking opneemt van 1 mei 2013 t/m 30 april
2017;
Gelet op de werkverdeling binnen de Sociale Dienst waarbij bovenvermelde persoon 80% van
haar werktijd investeert in dossiers die mogelijk in aanmerking komen voor het fonds gas en
elektriciteit;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Een tijdsinvestering van 80% van de werktijd van maatschappelijk werker Lisa
Peeters te voorzien voor de noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding
van personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor
gas en elektriciteit.
Art. 2. Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde overheid ter kennis te
brengen.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2014: van nr. AK1/2014/2413 tot en met nr. AK1/2014/2696
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans

