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OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE VERGADERING VAN DE 
RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN donderdag 03 januari 2019 
 
Aanwezig:  Anne-Sophie Roijen, Bernard Liégeois, Guy Ernon, Hilde Broers,  
   Kurvers Marie-Noëlle, Michaël Henen, Rik Tomsin, Nicolas Droeven:  
   Raadsleden 
   Joris Gaens: Voorzitter wnd. 
   Maike Stieners: Algemeen directeur 
  

Openbare zitting 
 
1. Kennisneming geldigverklaring verkiezingen 
 
De verkiezingen van 14 oktober 2018 in de gemeente Voeren werden geldig verklaard door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 en door de Deputatie op 19 december 2018.

Kennisneming geldigverklaring verkiezingen 
 
2. Goedkeuring geloofsbrieven van de verkozen raadsleden 
 
De geloofsbrieven worden onderzocht in de installatievergadering. 

Goedkeuring geloofsbrieven van de verkozen raadsleden 
 
3. Installatie OCMW-raadsleden en eedaflegging 
 
Na onderzoek van de geloofsbrieven worden de kandidaat-raadsleden uitgenodigd om de eed af te 
leggen in handen van de uittredende voorzitter. 

Installatie OCMW-raadsleden en eedaflegging 
 
4. Vaststelling rangorde raadsleden 
 
De raad dient de rangorde van de raadsleden vast te stellen. 

Vaststelling rangorde raadsleden 
 
5. Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad 
 
Er werd een voordrachtsakte verstuurd naar de gouverneur. De raad dient deze voordrachtsakte te 
bevestigen. 
 
Met eenparigheid van stemmen 
 
Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad 
 
6. Aanduiding waarnemend voorzitter OCMW-raad 
 
De raad dient een raadslid aan te wijzen om, in afwachting van de benoeming van de voorzitter voor 
de raad voor maatschappelijk welzijn, het ambt van voorzitter waar te nemen. 
 
Met eenparigheid van stemmen 
 
Aanduiding waarnemend voorzitter OCMW-raad wordt goedgekeurd. 
 
 



7. Kennisneming vervanging voorzitter OCMW-raad bij verhindering 
 
De voorzitter van de gemeenteraad kan voorzien in een vervanging bij kortdurende afwezigheid. 

Kennisneming vervanging voorzitter OCMW-raad bij verhindering  
 
8. Kennisneming samenstelling Vast Bureau 
 
De raad neemt kennis van de samenstelling van het Vast Bureau. De leden worden uitgenodigd om 
de eed af te leggen in handen van de waarnemend voorzitter. 

Kennisneming samenstelling Vast Bureau  
 

NAMENS HET O.C.M.W. 
 
Algemeen directeur Voorzitter wnd. 
 
Maike Stieners Joris Gaens 


