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Hoeselt
Europalaan 1, 3730 Hoeselt
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Verslag van de vergadering van de OCMW-raad
van 21 februari 2019
AANWEZIG: Jordi Boulet, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Rudi
Coenegrachts, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny
Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Wendy Bollen en Christiaan Hex, raadsleden
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Michel Vanroy, raadslid, vanaf agendapunt 11
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Secretariaat - Ontslag van gemeenteraadslid Walter Callebaut - Kennisgeving
Bij brief van 21 januari 2019 diende Walter Callebaut schriftelijk zijn ontslag in als gemeenteraadslid.
Dit ontslag werd behandeld door de gemeenteraad d.d. 31 januari 2019. Aangezien de samenstelling
van de OCMW-raad identiek is aan de samenstelling van de gemeenteraad maakt Walter Callebaut ook
geen deel meer uit van de OCMW-raad. De OCMW-raad neemt kennis van dit ontslag.

02 Secretariaat - Akteneming samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Na het ontslag van Walter Callebaut als gemeenteraadslid werd Jasper Goffin tijdens de gemeenteraad
van 31 januari 2019 geïnstalleerd als nieuw gemeenteraadslid. Er wordt akte genomen van de nieuwe
samenstelling van de OCMW-raad.
AGENDAPUNTEN 3 EN 5 STAAN IN HET TEKEN VAN DE AANDUIDING VAN AFGEVAARDIGDEN IN
BESTUURSORGANEN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN/OF VERENIGINGEN
WAAR HET OCMW HOESELT DEEL VAN UITMAAKT. DE OCMW-RAAD BESLIST UNANIEM OM BIJ DE
BEHANDELING VAN DEZE PUNTEN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN STEMBRIEF. DE OCMW-RAAD
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VERKLAART ZICH UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGEDRAGEN KANDIDATEN EN DIT ZONDER
STEMMING.

03 Secretariaat - Bepaling van de afgevaardigde van het OCMW voor deelname aan
de algemene vergaderingen van Cipal dv voor de legislatuur 2019-2024 Goedkeuring
Wim Hellinx, raadslid, wordt met unanimiteit aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt
voor de algemene vergaderingen van Cipal en dit voor de legislatuur 2019-2024. Schepen Yves Croux
wordt aangesteld als plaatsvervanger.

04 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde van het OCMW
voor deelname aan de bijzondere algemene vergadering van Cipal dv Goedkeuring
Wim Hellinx, raadslid, aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor de algemene
vergaderingen van Cipal dv, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda
van de bijzondere algemene vergadering van vrijdag 22 maart 2019.

05 Secretariaat - Bepaling van de vertegenwoordigers van het OCMW voor deelname
aan de algemene vergaderingen van sociaal verhuurkantoor Houtvast vzw voor de
legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring
Linda Verjans, schepen, en Heidi Berx, raadslid, worden unaniem aangesteld als vertegenwoordigers
van het OCMW Hoeselt voor de algemene vergaderingen van het sociaal verhuurkantoor Houtvast vzw
voor de periode 2019-2020. Heidi Berx, raadslid, en Inge Loyens, lid BCSD, worden unaniem aangesteld
als vertegenwoordigers van het OCMW Hoeselt voor de algemene vergaderingen van het sociaal
verhuurkantoor Houtvast vzw voor de periode 2021-2024.
Schepen Linda Verjans wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur voor de periode 20192020. Heidi Berx, raadslid, wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur voor de periode 20212024.

06 Secretariaat - Besluit van de burgemeester d.d. 4 februari 2019 houdende de
aanduiding van een waarnemend burgemeester in geval van verhindering van de
titularis door ziekte, vakantie of andere omstandigheden - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van het besluit van burgemeester Werner Raskin d.d. 4 februari 2019 waarin
hij schepen Yves Croux en bij verhindering van schepen Yves Croux vervolgens schepen Linda Verjans
aanduidt als plaatsvervangers in geval van verhindering van de burgemeester door ziekte, vakantie of
andere omstandigheden.

07 Secretariaat - Besluit van de voorzitter BCSD d.d. 7 februari 2019 houdende de
aanduiding van een waarnemend voorzitter in geval van verhindering van de
titularis door ziekte, vakantie of andere omstandigheden - Kennisgeving
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Kennis wordt genomen van het besluit van de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD)
Linda Verjans d.d. 7 februari 2019 waarin zij burgemeester Werner Raskin en bij verhindering van
burgemeester Werner Raskin vervolgens schepen Yves Croux aanduidt als plaatsvervangers in geval
van verhindering van de voorzitter BCSD door ziekte, vakantie of andere omstandigheden.

08 Secretariaat - Delegatiebesluit van de algemeen directeur d.d. 7 februari 2019
inzake het bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder comité voor de
sociale dienst - Kennisgeving
Geert Rouffa, algemeen directeur, delegeert zijn bevoegdheid tot het bijwonen van de vergaderingen
van het bijzonder comité sociale dienst aan Nele Penders, algemeen diensthoofd. Dit delegatiebesluit
werd genomen uit praktische overwegingen alsook om de continuïteit van de werking te garanderen
ingeval van verhindering van de algemeen directeur.
Dit delegatiebesluit van de algemeen directeur, d.d. 7 februari 2019, geldt voor de legislatuur 20192024 of tot het moment van intrekking door de algemeen directeur.
De OCMW-raad neemt kennis van dit besluit van de algemeen directeur.

09 Financiën - Investeringssubsidie boekjaar 2019 - Goedkeuring
Het vast bureau d.d. 3 september 2018 verleende een principiële goedkeuring voor een
investeringssubsidie aan de vzw Vrienden van de Kluis t.b.v. 36.000,00 EUR voor onder meer werken
aan het dak, het waterdicht maken van de buitenmuren en de restauratie van uitbeeldingen in mergel.
In opdracht van het vast bureau werd deze toelage voorzien in het budget 2019.
De OCMW-raad keurt de uitbetaling van deze investeringssubsidie aan de vzw Vrienden van de Kluis
unaniem goed.

10 Secretariaat - Notulen OCMW-raad van 31 januari 2019 - Goedkeuring
De notulen van de vorige vergadering van de OCMW-raad worden unaniem goedgekeurd.

IN GESLOTEN VERGADERING
11

Secretariaat - Stand van zaken tuchtprocedure maatschappelijk werker Kennisgeving

De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in de lopende tuchtprocedure tegen een
maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u15.
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