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

Aanpassing reglement Sociale Dienst Personeel
openbare zitting
DE RAAD,
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;
Gelet op de raadsbeslissing van 7 september 2010 tot goedkeuring van het reglement van de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Personeel, laatst aangepast in zitting van 2 december 2014;
Gelet op de wijziging in de personeelsdienst van de gemeente waardoor de dag van vergaderen
best kan verplaatst worden;
Gelet op het advies van de stuurgroep van deze Sociale Dienst Personeel van 10 maart 2015 om
het reglement als volgt aan te passen:
Artikel 5. Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal, telkens de maandag dinsdagnamiddag
van de tweede week van de derde, de zesde, de negende en de elfde maand, of wanneer de
noodwendigheid dit vereist, of op aanvraag van minimum de helft van de leden.
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het reglement voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Personeel wordt
aangepast als volgt:
Artikel 5. Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal, telkens de dinsdagnamiddag van de
tweede week van de derde, de zesde, de negende en de elfde maand, of wanneer de
noodwendigheid dit vereist, of op aanvraag van minimum de helft van de leden.
Art.2. Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde overheid ter kennis te
brengen.
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
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