OCMW Raad
Notulen

Zitting van 2 september 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens; de heer Erik Van Roelen; de heer Thomas Dubois; de heer Kris Jacobs;
mevrouw Elke Boogaerts; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy Pans; mevrouw Inge Sannen; de
heer Steven Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim
Vanderbruggen; mevrouw Josiane Vanthienen; de heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer
Laurens Meeus; mevrouw Lore Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; de
heer Ludo Raymaekers; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Heidi Wuestenbergs

Verontschuldigd:
mevrouw Heidi Wuestenbergs

2 september 2019 20:22 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Goedkeuring - notulen OCMW-raad 24 juni 2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige vergadering dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en art. 278;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad keurt de notulen van 24 juni 2019 goed.
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Beheersovereenkomst tussen OCMW en Stad Halen
betreffende gezamenlijke werving en aanleg van
werfreserves en gebruik van mekaars werfreservesbeslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar het decreet de mogelijkheid biedt voor OCMW en Stad om gezamenlijke aanwervingsprocedures
te doen en gezamenlijke werfreserves aan te leggen, voor functies die in beide besturen voorkomen;
Daar dit kostenbesparend is, omdat beide besturen niet langer afzonderlijke procedures moet voeren;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald art.196§2

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden keuren het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en het
OCMW betreffende gezamenlijke werving en aanleg van werfreserves en gebruik van mekaars
werfreserves, zoals in bijlage gehecht, goed.
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Vervanging van de voorzitter van het BCSD in geval van
tijdelijke verhindering - Aanduiding door de voorzitter Akteneming.
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat als de voorzitter tijdelijk afwezig is of bij een welbepaalde
aangelegenheid betrokken partij is, hij/zij dan een lid van de RVMW aanwijst als zijn/haar vervanger.
Na overleg in het VB van 26 augustus 2019 heeft de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst, Elke Boogaerts, lid van het Vast Bureau Thomas Dubois aangewezen als haar
vervanger als zij tijdelijk afwezig is of als zij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is
tijdens de duur van haar mandaat als voorzitter BCSD.
Juridische grond
Decreet lokaal sociaal bestuur van 22/12/2017, art. 106 §2

Besluit
Artikel 1
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De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanwijzing door de voorzitter van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Elke Boogaerts, op 26/8/2019 van een vervanger,Thomas
Dubois, van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de duur van haar
mandaat
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IGS Wonen West Limburg - aanduiden lid OCMW
stuurgroep - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Lummen en Herk-de-Stad, in dit orgaan goedgekeurd
op 24/6/2019 en ondertekend op 6 augustus jl.
Daar de IGS bestuurd wordt door een stuurgroep (2 x/jaar) en een beheerscomité (6 x/jaar);
Daar deze dienen samengesteld te worden;
Gegeven de vraag van Wonen Vlaanderen om het OCMW te vertegenwoordigen in de stuurgroep;
Gelet op de kandidatu(u)r(en) van Elke Boogaerts, met Carine Leenders als vervanger;
Overgaande tot de geheime stemming :
overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus gehaald worden;
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft :
Elke Boogaerts, met Carine Leenders als vervanger wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het
OCMW in de stuurgroep IGS WWL
Ja : 20 stemmen
neen: 0 stemmen
geen blanco stemmen
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017
Statuten van de IGS WWL, art 2, 7 en 15

Besluit
Artikel 1
Elke Boogaerts met Carine Leenders als vervanger, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het
OCMW in de stuurgroep van de IGS WWL.
Artikel 2
Kennisgeving IGS WWL
2 september 2019 20:27 - De voorzitter sluit de zitting
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VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* Ziitingsverslag is gevoegd bij het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24/6/2019 en maakt er
het laatste deel van uit.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Tom Adriaens
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