
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2019 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §2 van het decreet lokaal bestuur 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Notulen openbare zitting 28 januari 2019. Goedkeuring. 

 

Dit punt werd uitgesteld naar de volgende zitting. 

 

 

O.P.2. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het nieuw organogram en aan de wijzigingen 

aan de personeelsformatie. 

 

 

O.P.3. Personeelsdienst. RPR OCMW. Goedkeuring. 

 

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling voor het personeel van OCMW Hoeilaart. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Aanvaarding gift. 

 

De raad aanvaardt de anonieme schenking ten bijdrage van 50 euro. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur, voordracht lid Raad van 

Bestuur tot het einde van de legislatuur en goedkeuring agenda. 

 

De OCMW-raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als effectief 

vertegenwoordiger en dhr. Tim vandenput als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.  

De OCMW-raad bevestigt de gezamelijke voordracht van de 15 kandidaat-

bestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming 

van de raad van bestuur.  

De OCMW-raad duidt in de lijst van 15 kandidaat bestuurders geen individuele 

vertegenwoordiger aan. 

De vertegenwoordiger van het OCMW  is gemandateerd om de samenstelling 

van de raad van bestuur op de algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale d.d. 28 maart goed te keuren. 

 

 



O.P.6. Secretariaat. Welzijnskoepel. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde van de 

OCMW-raad voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-

Brabant, en dit tot het einde van de legislatuur.  

De raad duidt mevr. Veronique Desmet aan als tweede afgevaardigde van de 

OCMW-raad voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-

Brabant, en dit tot het einde van de legislatuur.  

De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als derde afgevaardigde van de OCMW-

raad voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant, en dit 

tot het einde van de legislatuur. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Logo Zenneland. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

De OCMW-raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van 

het OCMW voor de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot 

het einde van de legislatuur.  

De OCMW-raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als plaatsvervanger van het 

OCMW voor de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot het 

einde van de legislatuur. 

 

 

O.P.8. Sociale dienst. Jaarverslag schuldbemiddeling 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het jaarverslag schuldbemiddeling 2018. 

 

 

 


