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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 in uitvoering van 
artikel 285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 september 
2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Vaststellen van een reglement op de behandeling van klachten 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om, in uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur, het 
reglement op de behandeling van klachten van de gemeente ook van toepassing te maken voor het OCMW. 

3.  Vaststellen van een deontologische code voor het personeel van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om, in uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur, de 
deontologische code voor het gemeentepersoneel ook van toepassing te maken voor het personeel van het OCMW. 

4.  Vaststellen van de tweede budgetwijziging voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn 
de tweede budgetwijziging voor 2019 goed. De budgetwijziging sluit af met een resultaat op kasbasis van 
2.495.514 euro en een autofinancieringsmarge van 247.936 euro. 

5.  Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel OCMW vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 224.786 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 1.081.545 euro. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


