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NIEUWS UIT DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 

1. VERVANGING ZITTINGVERSLAG DOOR AUDIO OPNAME 

(Audio 00:20) 

Vermits het woordelijk uittypen van alle toelichtingen en tussenkomsten een aanzienlijke 

tijdsinvestering vragen van het gemeentesecretariaat, beslist de raad om het zittingsverslag te 

vervangen door een audio opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn.  De audio opname wordt op de website van de gemeente en het OCMW geplaatst waar 

ze door de raadsleden en het publiek kan geraadpleegd worden. 

 

UNANIEM 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN 30 JANUARI 2019 

(Audio 02:50) 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het audioverslag van de zitting van de 

raad van 30 januari 2019 goed. 

 

UNANIEM 

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-RAAD 

(Audio 03:00) 

De OCMW-raad stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast. 

De OCMW-raad keurt het gewijzigde huishoudelijk reglement goed: 

 

UNANIEM 

4. MALDEGEM SAMEN - GOEDKEUREN BEHEERSOVEREENKOMST OCMW GEMEENTE 

(Audio 03:55) 

De beheersovereenkomst werd door de gemeenteraad op 21 december 2017 en door de raad 

voor maatschappelijk welzijn op 28 november 2017 goedgekeurd. 

Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente en BBC2020, is het noodzakelijk de 

beheersovereenkomst waar nodig aan te passen, o.m. aan het nieuw decreet lokaal bestuur, een 

update van personeelsgegevens, de registratie van de geldstromen tussen Gemeente en OCMW. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt aangepaste beheersovereenkomst tussen de 

gemeente en het OCMW goed. 

 

UNANIEM 

5. WIJZIGING DELEGATIE AANSTELLINGSBEVOEGD ALGEMEEN DIRECTEUR - WIJZIGING 

INZAKE AANSTELLINGSBEVOEGDHEID INZAKE AANSTELLINGEN IN TOEPASSING VAN 

ARTIKEL 60§7 VAN DE ORGANIEKE WET OP DE OCMW'S 

(Audio 04:45) 

Bij beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2017 werd aan de 

secretaris (heden: algemeen directeur) binnen bepaalde perken aanstellingsbevoegdheid 

gedelegeerd, zodat hij zelfstandig kan beslissen over het in dienst nemen van personeelsleden. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist nu om de delegatie van de aanstellingsbevoegdheid 



 

 

voor aanstellingen inzake sociale tewerkstelling artikel 60 §7 organieke wet op de OCMW's voor 

de volledige duur van de tewerkstelling na advies van het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst met ingang van 1 maart 2019  niet langer te delegeren aan de algemeen directeur, maar 

bij het Vast Bureau te leggen. 

 

UNANIEM 

6. NOMINATIEVE SUBSIDIES 2019 OCMW 

(Audio 05:10) 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nominatieve subsidies voor 2019 van het OCMW 

goed: 

 

UNANIEM 

7. GOEDKEURING JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING 2018 

(Audio 05:30) 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het jaarverslag schuldbemiddeling 2018 goed te 

keuren. 

 

8. POLDER VAN MALDEGEM – VERTEGENWOORDIGING 

(Audio 05:50) 

Het OCMW-bestuur mag bij de Polder van Maldegem één stemgerechtigd vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering aanduiden en stelt raadslid Henk Deprest (Open Vld) aan. 

 


