LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
OCMW-RAAD DD. 24/06/19
OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.
Kennisname van het ontslag van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
De raad neemt kennis van het ontslag van Cindy Franssen, voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst, naar aanleiding van haar verkiezing tot Europees parlementslid. Cindy Franssen is
daardoor geen lid meer van het vast bureau en het schepencollege maar blijft evenwel in de OCMWraad en gemeenteraad zetelen.
2.
Eedaflegging en aanstelling van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst als vervanger van ontslagnemend voorzitter Cindy Franssen.
Voordracht en verkiezing van Mathieu Mas tot voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst na ontslag van Cindy Franssen. Mathieu Mas legt de eed af in handen van de voorzitter van de
OCMW-raad. Hij wordt van rechtswege toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en
schepenen en als lid van het vast bureau.
3.

Jaarverslag 2018.

Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van het OCMW. Het jaarverslag geeft aan de hand van
cijfermateriaal een overzicht van de werking van het OCMW tijdens het jaar 2018. Het jaarverslag
2018 is integraal terug te vinden op de website van het stadsbestuur.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
4.

Centralisatie ontvangsten gemeentefonds.

De OCMW-raad stemt ermee in dat de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor het stadsbestuur en
het OCMW met ingang van het boekjaar 2020 gecentraliseerd worden bij het stadsbestuur.
5.

Vaststellen jaarrekening 2018 OCMW

Vaststelling van de jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 is integraal terug te vinden op de website van het stadsbestuur.
6.

Vaststellen meerjarenplanaanpassing 6 2014-2021 en budgetwijziging 1-2019

Goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing nr. 6/2014-2021 en vaststelling van de budgetwijziging
nr. 1/2019.
Meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging zijn integraal terug te vinden op de website van het
stadsbestuur.
7.
Goedkeuren vernieuwd intern reglement voor financiële steun als tegemoetkoming in de
huishuur.
Goedkeuren van het vernieuwde intern reglement voor financiële steun als tegemoetkoming in de
huishuur van behoeftige personen.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.
De schenking van de Ladies Circle ten bedrage van 1.250,00 euro voor de werking van de
fietsbieb aanvaarden.

De raad gaat ermee akkoord de schenking van de Ladies Circle ten bedrage van 1.250,00 euro voor de
werking van de fietsbieb van dienstencentrum De Vesting te aanvaarden.
9.

Bepalen dagprijs voor het Centrum voor Dagverzorging

De dagprijs voor het Centrum voor Dagverzorging dat op 1 november 2019 in Scheldekant wordt
opgestart, wordt vastgelegd op 23,- euro en wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met ingang van 1
januari 2021.
SECRETARIAAT - NOTULEN
10.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raad van 27 mei 2019 goedgekeurd.

