Zitting van 27 maart 2018

Aanwezig : Boogaerts Elke, voorzitter, Verheyen Ine, Vanthienen Josiane, Ooms Kristof Deferme
Luc, Vandereyken Ilse, Nickmans Mark, Bovin Mathilde, Kenens Alice (vanaf 20.30) leden en
Vrancken Ingrid, secretaris
Verontschuldigd : /
De Raad vergadert om 19.00 uur in openbare zitting.
1.

Notulen van de vergadering van 6/2/2018 - openbaar gedeelte.

Het verslag van de vorige openbare zitting wordt aan de leden voorgelegd.

2. Jaarverslagen thuiszorgdiensten Halen
Cindy Roovers licht haar jaarverslag toe.

3. Financiën – aanpassing tabellen M1 en M2 van 2015-2020 naar 2014-2020 kennisname
Gelet op de BBC regelgeving;
Gegeven art. 146 van het OCMW decreet dat stelt dat de raad in het jaar van zijn volledige
vernieuwing een meerjarenplan vaststelt voor de volledige legislatuur +1;
Gegeven onze beslissing dd. 5/12/2017 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan
voor 2015-2020;
Gelet op het schrijven van ABB dd. 27/2/2018 waarin ze stellen dat de tabellen M1 en M2
moeten aangepast worden met het jaar 2014 en dit ter kennisgeving aan de RVMW moet
worden voorgelegd;
Gegeven de aangepaste M1 en M2 tabellen in bijlage
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008;
Besluit met éénparigheid :
Artikel 1 : De raad neemt kennis van de aanpassing van de tabellen M1 en M2 bestaande uit
uitbreiding met jaar 2014.
Artikel 2: Dit besluit wordt overgemaakt aan de Administratie binnenlands bestuur.
- uitsplitsing besluit goedkeuring MJP en budget
Moet volgens ABB vanaf volgende MJP en budget gebeuren, doch niet aangepast worden
voor 2018.
4. Varia en Mededelingen
• Omzendbrief Fedasil LOI-middelen vanaf resultaat 2017
• Volgende zitting RvMW 8/05/2018 om 19.00 uur
• Verslag wit huis Siddartha Diest : 10 geholpen Halense personen in 2017.
• Twinquiz voor specials op 14/4 om 20 uur. Oproep door Twinsporten.
• Basisregistratie van de erkende dienst voor schuldbemiddeling : wordt goedgekeurd.
• Kennisname goedkeuring jaarrekening 2016 door ABB.
• Kennisname stopzetting detachering informatieveiligheidsconsulent Patrick Moonen.

