OCMW Raad
Notulen

Zitting van 4 februari 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; mevrouw Heidi
Wuestenbergs; de heer Thomas Dubois; de heer Kris Jacobs; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy
Pans; de heer Guy Mertens; 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; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

4 februari 2019 21:24 -De voorzitter opent de besloten zitting

OPENBARE ZITTING
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notulen van de zitting van 27 november 2018 beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gegeven de notulen van de laatste OCMW-vergadering van 2018 (27/11);
Daar deze niet konden geagendeerd worden in de vergadering van 7/1/2019 (eerste vergadering);
Daar de notulen dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en §2 en art 278

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad keurt de notulen van de vergadering van 27/11/2018 goed.
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notulen van de vorige zitting - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Vermits de notulen van de vorige vergadering dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en §2 en art 278

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad keurt de notulen van vorige vergadering goed.
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goedkeuring zittingsverslag van de zitting van 7 januari
2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar het zittingsverslag dient goedgekeurd te worden.
Juridische grond
DLB van 22/12/2017, meer bepaald art. 32 en 277

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad keurt het zittingsverslag goed.
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aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op
de algemene vergaderingen van de dienstverlenende
vereniging Cipal - beslissing
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Na geheime stemming,
Overwegende dat Elke Boogaerts, als enige kandidate, en met plaatsvervangster Josiane Vanthienen
21 ja-stemmen bekomt.
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke
samenwerking;
artikel 432 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de duur
van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Boogaerts Elke, schepen van welzijn en voorzitter
BCSD, elke.boogaerts@halen.be; voorzitter@ocmwhalen.be, 0497845495, Pandputweg 2 te 3545
Halen
met als plaatsvervanger mevrouw Vanthienen Josiane, raadslid, josiane.vanthienen@skynet.be;
Stokstraat 18 te 3545 Halen

Artikel 2
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis
stellen daarvan aan Cipal.
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aanduiding afgevaardigde AV SVK Land van Loon
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gegeven onze beslissing van 5 november 2013 tot afsluiten van een overeenkomst met SVK Land van
Loon omtrent het organiseren van sociaal verhuurkantoor op ons grondgebied;
Gegeven de aanvaarding van onze toetreding door de algemene vergadering van SVK Land van Loon
op 22/10/2013.;
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Gelet op de statuten van SVK Land van Loon, waarin bepaald is dat elk lid een afgevaardigde heeft in
de algemene vergadering en in de raad van bestuur;
Gezien het bijgevolg aangewezen is om een raadslid aan te duiden om het OCMW op deze
vergaderingen te vertegenwoordigen;
na geheime stemming ;
Daar Hansen Inge, als enige kandidate en met Tom Adriaens als plaatsvervanger, 21 ja-stemmen
bekomt;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke
samenwerking;
artikel 432 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

Besluit
Artikel 1
Raadslid Hansen Inge, Gierterijstraat 7 te 3545 Halen wordt aangeduid als afgevaardigde van de Raad
in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van SVK Land van Loon met raadslid/voorzitter
Tom Adriaens, Heidestraat 15 te 3545 Halen als plaatsvervanger.

Artikel 2
Deze aanduiding is geldig maximaal voor de duur van de huidige legislatuur.

GESLOTEN ZITTING
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voogdij
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gezien het schrijven van Vredegerecht 2de kanton Hasselt, M. Ilsbroukx, van 8/10/2014 met de vraag
om de voogdij over 3 kinderen op te nemen;
Gegeven de beslissing van de OCMW-raad van 4 november 2014 tot aanduiding van raadslid Ine
Verheyen tot voogd en raadslid Alice Kenens tot toeziend voogd voor deze kinderen;
Daar beiden geen deel meer uitmaken van de OCMW-raad sinds januari 2019, zodat er moet
overgegaan worden tot aanduiding van een nieuwe voogd;
Daar intussen één van de kinderen 18 jaar geworden is;
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Gelet op de kandidatuur van raadslid/voorzitter Tom Adriaens als voogd en raadslid Inge Hansen als
toeziend voogd.
Daar er geen andere kandidaturen zijn;
Juridische grond
Gelet op de OCMW-wet, meer bepaald art. 57§3 tem. art.68 betreffende voogdij door het OCMW;
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Stemming op het agendapunt
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Raadslid Tom Adriaens, Heidestraat 15 te 3545 Halen wordt aangeduid als voogd en raadslid Hansen
Inge, Gierterijstraat 2 te 3545 Halen als toeziend voogd, voor de kinderen Fornarino.

Artikel 2
Deze beslissing wordt meegedeeld aan Mevrouw de vrederechter en aan Dhr. Financieel directeur.

Artikel 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden.

4 februari 2019 21:55 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

VARIA
Varia
de voorzitter deelt de ontvangst van het verslag van de controle van de POD MI mee.

algemeen directeur
Ingrid Vrancken

voorzitter
Tom Adriaens
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