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OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 

VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 

donderdag 27 juni 2019 

Aanwezig:  Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen: Raadsleden 

Joris Gaens: Voorzitter 

Maike Stieners: Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Rik Tomsin: Raadslid 

Afwezig:   

Openbare zitting 

1. Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad het algemene kader van het 

organisatiebeheersingssysteem dient vast te stellen. Er wordt voorgesteld om aan de slag te gaan met 

de visie, aanpak en instrumenten van het Traject naar Uitmuntendheid van de VVSG. 

Met eenparigheid van stemmen 

Kader voor organisatiebeheersing werd goedgekeurd. 

2. Goedkeuring inspraakreglement  

Het decreet lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een reglement vast te stellen waarin de 

vormen van inspraak geregeld worden. De raad wordt gevraagd om het inspraakreglement goed te 

keuren. 

4 stemmen voor; 4 stemmen onthouding 

Inspraakreglement werd goedgekeurd. 

3. Aanpassing verkoopprijs levering maaltijden aan huis vanaf 1 augustus 2019 

Er wordt gevraagd om het besluit van de raad van 22 maart 2016 inzake de verkoopprijs van de 

levering van maaltijden aan huis aan te passen ingevolge het negatief resultaat van de 

maaltijdbedeling in 2018. Het voorstel is om de prijs van een maaltijd te verhogen tot 6 euro en van 

een extra soep tot 0,75 euro. 

Met eenparigheid van stemmen 

Aanpassing verkoopprijs levering maaltijden aan huis vanaf 1 augustus 2019 werd goedgekeurd. 

4. Visum financieel directeur: voorwaarden en uitgesloten verrichtingen 

Overeenkomstig artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur staat de financieel directeur in voor de 

voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire 

en financiële impact. Aan de raad wordt gevraagd de nadere voorwaarden en de categorieën van 

verrichtingen die worden uitgesloten van visumverplichting te bepalen. 

Met eenparigheid van stemmen 

Visum financieel directeur: voorwaarden en uitgesloten verrichtingen werden goedgekeurd. 

  



5. Vaststelling bevoegdheid vast bureau in verband met opdrachten van dagelijks bestuur 

De raad wordt gevraagd vast te stellen wat overeenkomstig artikel 78, lid 2, punt 9 van het Decreet 

lokaal bestuur onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan. 

Met eenparigheid van stemmen 

Vaststelling bevoegdheid vast bureau in verband met opdrachten van dagelijks bestuur werd 

goedgekeurd. 

6. Onttrekking uit het patrimonium van 2 PC's en 2 beeldschermen 

De raad wordt gevraagd de onttrekking van 2 PC’s en 2 beeldschermen uit het patrimonium goed te 

keuren. Eén van de twee beeldschermen is nog geschikt voor openbare verkoop. 

 

Met eenparigheid van stemmen 

Onttrekking uit het patrimonium van 2 PC's en 2 beeldschermen werd goedgekeurd. 

7. Goedkeuring charter gezonde gemeente 

Het doel van het project Gezonde Gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief 

gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, laafomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit 

lokale beleid eenvormig te communiceren. De raad wordt gevraagd om het charter goed te keuren. 

4 stemmen voor; 4 stemmen onthouding 

Charter gezonde gemeente wordt goedgekeurd. 

8. Mededelingen 

Kennisneming van de inkomende post gericht aan de Voorzitter en aan de leden de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

Met eenparigheid van stemmen 

Mededelingen werden goedgekeurd. 

Geheime zitting 

9. Kennisgeving Vast Bureau  

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het vast bureau van 7 en 27 mei 2019 en 4 

juni 2019. 

Met eenparigheid van stemmen 

Kennisgeving Vast Bureau werden goedgekeurd. 

 

NAMENS HET O.C.M.W. 

 

Algemeen directeur Voorzitter 

Maike Stieners Joris Gaens 


