
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

OCMW-RAAD DD. 29/06/20

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 15 juni 2020 voor de organisatie van de raad voor 
maatschappelijk welzijn op 29 juni 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 11 mei 2020 voor de organisatie van de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2020 via een videoconferentie.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Vaststellen jaarrekening 2019 OCMW

De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 
4.983.535,93 euro, een autofinancieringsmarge van -1.556.556,50 euro, een balans met activa ten 
bedrage van 71.533.161,25 euro en passiva ten bedrage van 71.533.161,25 euro en een staat van 
opbrengsten en kosten met een negatief resultaat van -4.459.311,95 euro.

3. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 
vast dat betrekking heeft op het OCMW.

4. Auroraziekenhuis AV - Jaarrekening 2018. Kennisname.

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het Autoraziekenhuis AV.

5. Auroraziekenhuis AV - Jaarrekening 2019. Kennisname.

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het Autoraziekenhuis AV.

BESTUUR PERSONEEL

6. Vervanging algemeen directeur.

Het dossier werd op voorstel van de voorzitter naar de geheime zitting verwezen.

7. Vacantverklaring functie algemeen directeur

Goedkeuring van de vacantverklaring van de functie van algemeen directeur naar aanleiding van de 
pensioenaanvraag van de huidige algemeen directeur.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Extra koopkrachtondersteuning in Sociale Kruidenier nav de Coronacrisis

Goedkeuring van een extra-koopkrachtondersteuning voor personen met een OK-pas onder de vorm 
van een korting van 25% (in plaats van de geldende 15%) op de aankoop van producten bij de sociale 



kruidenier van 11 mei tot en met 30 september 2020. De maatregel kadert in de maatregelen om de 
coronacrisis te bestrijden.

9. Multicultureel centrum Parel. Verlenen tegemoetkoming in de werkingskosten van opstart 
babbelcafé’s.

Het multicultureel centrum vzw De Parel in Eine gaat van start met babbelcafés om het 
integratieproces van mensen uit verschillende culturen en mensen met een migratieachtergond te 
bevorderen. De OCMW-raad keurt daarvoor een eenmalige toelage van 590,60 euro goed.

DIENST PATRIMONIUM

10. Verkopen van gronden te Machelen (Brandstraat) aan Aquafin.

Goedkeuring van de verkoop van enkele strookjes grond in Machelen (Zulte), eigendom van het 
OCMW, aan de nv Aquafin tegen een bedrag van 21.885,32 euro. Aquafin zal de gronden gebruiken 
voor de aanleg van een nieuwe gracht of verbreding van een bestaande gracht. Voor de tijdelijk in 
gebruik te nemen grond van het OCMW voor de uitvoering van de werken betaalt Aquafin een 
gebruikersvergoeding van 1.301,00 euro.

SECRETARIAAT - NOTULEN

11. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2020 goedgekeurd.


