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In uitvoering van art. 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, hebben wij de eer u de 

overzichtslijst met een beknopte omschrijving van volgende besluiten van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 27 maart 2018 bekend te maken. 

 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de secretaris, 
Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 28 maart 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennisnemen van de vergoeding van Eandis in het kader van de oplaadterminals 

De raad neemt kennis van de uitbetaling van de vergoeding in het kader van de oplaadterminals van Eandis 

voor een bedrag van 6.574,67 euro voor het werkjaar 2017. 

3.  Kennisnemen van de brief van Fedasil betreffende de intekening voor vrij gebruik van 
gecumuleerde LOI-reserves en instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves 

en opbouw van toekomstige reserves 

De raad neemt kennis van de brief van Fedasil. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur. 

5.  Aanstellen van een raadsman 

Betreffende de aanstelling van een raadsman om de belangen van het OCMW te verdedigen in een zaak 

betreffende een hoger beroep tegen een beslissing tot het niet toekennen van het recht op maatschappelijke 
integratie onder de vorm van het leefloon. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

7.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 21 maart 
2018 

De raad neemt kennis van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst. 
 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 
 


