
  

 

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 30.01.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30.01.2020. 

 

Openbare zitting 

1.  - Secretariaat - Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 19 december 2019. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 

december 2019.

2.  - Secretariaat - Kennisnemen van de tijdelijke vervanging om reden van bijstand of verzorging van 

een zwaar ziek familielid van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst en goedkeuren van de geloofsbrieven van de opvolger voor het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De vervanger van een gemeenteraadslid die om reden van bijstand of verzorging van een zwaar ziek 

familielid niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad wordt van rechtswege 

ook tijdelijk OCMW-raadslid. Het betrokken gemeenteraadslid wenst zich ook te laten vervangen op 

het bijzonder comité voor de sociale dienst.  De OCMW-raad keurt de geloofsbrieven van deze 

vervanger goed. 

3.  - Secretariaat - Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 

goedgekeurd. 

4.  - Woningen - Goedkeuren interne afsprakennota serviceflats De Aster en assistentiewoningen De 

Moestuin. 

Naar aanleiding van vernieuwde wetgeving werden de huishoudelijk reglementen van De Aster en De 

Moestuin aangepast naar interne afsprakennota's. 

5.  - Woningen - Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster en De Moestuin. 

De dagprijs voor een serviceflat in De Aster te Oosteeklo en voor een assistentiewoning in De 

Moestuin werd geïndexeerd. Deze bedraagt vanaf 1 maart 2020 19,62 euro per dag voor een flat en 

18,17 euro per dag voor een woning. 

Geheime zitting 

6.  - Secretariaat - Goedkeuren van een dadingsovereenkomst met betrekking tot het betalen van 

een rechtsplegingsvergoeding. 

De dadingsovereenkomst werd goedgekeurd. 


