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BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAADSVERGADERING VAN
WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021
Armand Hermans, OCMW-voorzitter
Louis Waxweiler, Jane White, Marc Joseph, Annie Vanderhaegen, Bernard
Carpriau, Carol Delers, Jacqueline Moreau, Arlette De Ridder, Guido Schollen,
OCMW-raadsleden
Audrey Monsieur, Algemeen directeur

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Houda Khamal Arbit, 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. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE RAADSVERGADERING
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuren notulen zitting 23 juni 2021

B. OPENBAAR
FINANCIËLE DIENST
BESLUIT
1. Financiële dienst - Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025
De OCMW-raad keurt haar deel van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

2. Financiële dienst - Nominatieve overheidsopdrachten MJP 2020-2025 - Toevoegingen
De raad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor volgende
nominatief opgenomen overheidsopdrachten (deel OCMW) toe aan het vast bureau :
 de overheidsopdracht voor de verzekeringen van het OCMW.
 Het verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen van de Residentie Geurts
volgens het concept 'levenslang wonen'.
BELEID EN ORGANISATIE
BESLUIT
3. Beleid en Organisatie - Kennisgeving beslissingen van het vast bureau - 24/06/202115/07/2021-29/07/2021-12/08/2021-26/08/2021

SOCIALE DIENST
BESLUIT
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4. Sociale dienst - Kennisgeving - verhoging basisbedragen leefloon vanaf 01 juli 2021
de OCMW-Raad neemt kennis van de verhoging van de leefloonbedragen vanaf 01 juli 2021

5. Sociale dienst - Kennisgeving - projectsubsidie 'Versterking van het mentaal welzijn van
kinderen en jongeren'
de OCMW-Raad neemt kennis dat de projectoproep "Versterking van het mentaal welzijn van kinderen
en jongeren”, via de intergemeentelijke preventiewerker ELZ regio Grimbergen, werd goedgekeurd
voor een subsidiebedrag van €38.000.
De lokale bijdrage bedraagt €3800.
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
BESLUIT
6. Sociaal Verhuurkantoor - Goedkeuring - procedure fraudeonderzoek buitenlandse
eigendommen
De OCMW-Raad verklaart zich akkoord met de raamovereenkomst 'fraudeonderzoek buitenlandse
eigendommen : goedkeuring vergoeding kosten onderzoek' en de bijhorende
verwerkingsovereenkomst. De OCMW-raad is eveneens akkoord met de procedure hieromtrent en
belast het vast bureau met de uitvoering.

7. Sociaal Verhuurkantoor - Goedkeuring - intekenen 2e oproep SVK Pro 2021
de OCMW-Raad verklaart zich akkoord om in te tekenen op de 2e oproep van de bevoegde minister
inzake SVK Pro 2021

Namens het OCMW
De algemeen directeur
Audrey Monsieur

De OCMW-voorzitter
Armand Hermans

Deze lijst van besluiten werd gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur op xx/xx/xxxx.
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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 .

