
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 MAART 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 10 december 2018. 

Goedkeuring. 

 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 10 december 2018 goed. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 28 januari 

2019. Goedkeuring. 

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van      

28 januari 2019 goed 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 25 februari 

2019. Goedkeuring. 

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van     

25 februari 2019 goed. 

 

 

O.P.4. Financiën. OCMW. Budget 2019. Budgetwijziging 1. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019. 

Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

545.486,35 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 

1.362.946,80 euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een 

negatief saldo van 517.516,79 euro. 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 1.399.843,33 

euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 64.866,09 euro. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het einde van de 

legislatuur. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger van het OCMW 

om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-

2024.  

De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als plaatsvervanger van het OCMW om 

deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke 



Maatschappij voor Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-

2024. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Poolstok cvba. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als afgevaardigde van het OCMW om deel 

te nemen aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024.  

De raadt duidt dhr. Joris Pijpen aan als plaatsvervanger van het OCMW om deel 

te nemen aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Haviland. Aanduiding individuele vertegenwoordiger tot 

het einde van de legislatuur en goedkeuring agenda. 

 

De raad duidt in de lijst van 15 kandidaat bestuurders mevr. Eva De Bleeker als 

individuele vertegenwoordiger aan. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité 

GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk). 

 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van het OCMW voor 

het beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Lokale Adviescommissie Gas, Elektriciteit en Water. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan 

om te zetelen in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van 

elektriciteit, gas en water. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Aanstelling van één afgevaardigde en één plaatsvervanger 

voor de algemene vergadering van de VZW Samenwerkingsinitatief 

            Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) zorgnetwerk Zenneland voor de 

volledige legislatuur 2019-2024. Goedkeuring. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan 

om het OCMW Hoeilaart te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen 

van de VZW Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

Zorgnetwerk Zenneland en mevr. Julie Delwick  als plaatsvervanger. Dit voor de 

volledige legislatuur 2019-2024. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Aanduiding van raadsleden die de taak van voogd en van 

toeziend voogd zullen vervullen. Goedkeuring. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als 

voogd en mevr. Eva De Bleeker als toeziend voogd. 

 

 



O.P.12. Secretariaat. Welzijnskoepel. Goedkeuring agenda en mandaat voor de 

algemene vergadering van 25 maart 2019. 

 

De raad beslist om mevr. Caroline Lagrange, mevr. Véronique Desmet, mevr. 

Julie Delwick  te mandateren om de agenda van de algemene vergadering van 

de Welzijnskoepel West-Brabant van 25 maart 2019 goed te keuren. 

 

 

 


