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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 november 2018 bekend te maken. 

 
De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de 

directeur sociaal huis, Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 30 november 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

Er wordt geen bezwaar ingediend tegen een aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende een terrein 

aanpalend aan gronden van het OCMW. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen van de gunning van de hospitalisatieverzekering 2019-2022 voor het 
gemeente- en OCMW-personeel 

De raad neemt kennis van de gunning door het schepencollege betreffende de hospitalisatieverzekering 

2019-2022 voor het gemeente- en OCMW-personeel. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren van de aanpassing van de begeleidingsovereenkomst inzake crisisopvang 

De begeleidingsovereenkomst wordt in die zin aangepast zodat agressie en overlast ook aanleiding kunnen 

geven tot een stopzetting van de begeleidingsovereenkomst. 

5.  Kennisnemen van het budget 2019 van de regionale dienst voor schuldbemiddeling 

De raad neemt kennis van het budget 2019 van de regionale dienst voor schuldbemiddeling. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

6.  Kennisnemen van de beslissingen van de directeur sociaal huis inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de directeur sociaal huis inzake dagelijks bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  Aanvaarden ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte aanvullende 
thuiszorg 

Betreffende de aanvaarding van het ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte 

aanvullende thuiszorg met ingang van 1 december 2018. 

8.  Opzeggen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een coördinator 
vrijwilligerswerking 

Betreffende de opzegging van een arbeidsovereenkomst als gevolg van het wegvallen van subsidies. 
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9.  Kennisnemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 
personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer. 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Kennisnemen van de indexering van de verhuurprijs van de polyvalente ruimte van de 
Ermitage 

Het gaat om de jaarlijks wettelijk voorziene indexatie van de huurprijs conform het handelshuurcontract. 

SOCIALE DIENST 

11.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 14 november 
2018 

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

 

De algemeen directeur,        De voorzitter, 

 

 

 

ir. Dominik Ronse        Dries Couckuyt 

 


