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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 23 mei 2018: goedkeuring 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting.  
 
De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat:  
met eenparigheid van stemmen; 
Het verslag wordt goedgekeurd . 

 

WOONZORGCENTRUM 

2. Aanstelling CRA voor de periode van 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2022: goedkeuring 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: Dr. Jo BRACKE wordt aangesteld als coördinerend en raadgevend arts voor de periode 
van 01/07/2018 tot en met 30/06/2022. 

 

 

 

 



SOCIAAL HUIS 

Maatschappelijk welzijn 

3. Verlenging regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding Solentra: 
goedkeuring 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuren van en intekening op het voorgelegde ondersteuningspakket 
“traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen” door Solentra en dit tegen de in dit ontwerpbesluit 
voorgestelde modaliteiten en met goedkeuring van de voorgestelde financiering van € 1 148. Dit tot 
en met augustus 2020. 
Artikel 2: Budget hiervoor voorzien in 6493000/006. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

4. Oproep door Fedasil aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves: 
goedkeuring 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuren van de intekening op het éénmalig initiatief aangeboden door Fedasil wat 
betreft de terugbetaling van gecumuleerde reserves volgens de ‘75/25’ regel.  
Concreet wordt er aan Fedasil een bedrag van € 11 653,03 terugbetaald voor 01/07/2018, zijnde 75% 
van de opgebouwde reserves.  
Artikel 2: Kennisgeving aan Fedasil van de genomen beslissing.  
 

FINANCIËN 

5. Jaarrekening 2017: vaststelling 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld.  
Artikel 2: De raadsleden gaan akkoord met de oninbaar stelling van het bedrag van € 2 248,98 met 
als reden: uitboeking na afschrijving vorderingen. 
Artikel 3: De jaarrekening 2017 en bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de 
provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie 
Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm. 

 



 

PERSONEEL 

Algemeen 

6. Sluitingsdagen 2019: goedkeuring 

De Raad,  
 
Overwegende dat de Raad: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Volgende verplichte sluitingsdagen voor 2019: 

 vrijdag 31 mei 2019 (verlengd weekend van O.H. Hemelvaart)  

 vrijdag 12 juli 2019 (verlengd weekend van dag van de Vlaamse Gemeenschap) 

 vrijdag 16 augustus 2019 (verlengd weekend O.L. Vrouw Hemelvaart) 

 dinsdagnamiddag 24 december 2019 (kerstavond) 

 dinsdagnamiddag 31 december 2019 (oudejaarsavond) 
vast te leggen voor alle OCMW-personeel met uitzondering van het personeel van het 
woonzorgcentrum en de dienst warme maaltijden aan huis. 
Artikel 2: Dit voorstel werd op de dagorde van HOC/BOC van d.d. 11.06.2018 geplaatst. 
 
 
7. Organogram: goedkeuring 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: Het organogram opgemaakt in juni 2018 goed te keuren. 
 
De algemeen directeur 
 
 
 
 
 
Bruno DEBRABANDERE 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
Filiep DE VOS 

 


