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BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAADSVERGADERING VAN
WOENSDAG 26 JUNI 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Armand Hermans, OCMW-voorzitter
Louis Waxweiler, Jane White, Marc Joseph, Bernard Carpriau, Carol Delers, Houda
Khamal Arbit, Jacqueline Moreau, Arlette De Ridder, Guido Schollen, OCMWraadsleden
Audrey Monsieur, Algemeen directeur
Rudi Seghers, Adjunct algemeendirecteur
Annie Vanderhaegen, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering te 20u00

In toepassing van artikel 285 en 330 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
A. OPENBAAR
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuren notulen 22 mei 2019
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de raadsvergadering van 22 mei 2019
goed.
2. Financiële dienst - Budgetwijziging 1 2019 OCMW
De raad stelt de budgetwijziging 1 van 2019 van het OCMW vast met 7 stemmen voor en 3
onthoudingen. De budgetwijziging 1 2019 zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van
3/9/2019 ter kennisname.
3. Beleid en Organisatie - Audit informatiebeveiliging - Rapport opvolging aanbevelingen
De raad neemt kennis van het aangepaste organisatiebeheersingsrapport van het jaar 2018 waarbij
de opvolging van de aanbevelingen van de thema-audit informatiebeveiliging zijn opgenomen.

4. Beleid en Organisatie - Beheersovereenkomst gemeente - OCMW
De raad keurt de beheersovereenkomst gemeente - OCMW met algemeenheid van stemmen goed.

5. Beleid en Organisatie - Ethias - Gewone algemene vergadering van 13 juni 2019 - Kennisgeving
plaatsvervanger
De raad neemt kennis van het feit dat Carol Delers aangeduid werd als plaatsvervanger voor het
OCMW op de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba die plaatshad op 13 juni 2019.

6. Beleid en Organisatie - Organogram gemeente - OCMW
De raad keurt het organogram gemeente - OCMW met algemeenheid van stemmen goed.
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B. BESLOTEN
BELEID EN ORGANISATIE
7. Beleid en Organisatie - Kennisgeving beslissingen van het vast bureau
De raad neemt kennis van de beslissingen die door het vast bureau in de zittingen van 16/04/2019 en
7/05/2019 genomen werden.
8. Sociaal Verhuurkantoor - Inhuring SVK-woning
De raad gaat principieel akkoord om het groeipad van 25 woningen op te trekken naar 26 woningen.
De raad gaat principieel akkoord met de inhuring van de voorgestelde SVK-woning. Deze beslissing
wordt genomen onder voorbehoud van een positief verslag van Wonen Vlaanderen

Namens het OCMW
Algemeen directeur
Audrey Monsieur

OCMW-voorzitter
Armand Hermans

Deze lijst van besluiten werd gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur op 1/07/2019.
Het publiek kan inzage krijgen in deze besluiten op het OCMW, de Limburg Stirumlaan 116 - 1780
Wemmel, tijdens de openingsuren.
Tegen een beslissing van het OCMW kan klacht worden neergelegd bij de toezichthoudende
overheid, binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website.
Voor meer informatie betreffende klachten tegen beslissingen van het OCMW verwijzen we u naar
de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het agentschap binnenlands bestuur. U kan
deze raadplegen via de link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer .

