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Verslag van de vergadering van de OCMW-raad
van 28 maart 2019
AANWEZIG: Bert Vertessen, waarnemend voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps,
Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Jordi Boulet, voorzitter, en Michel Vanroy, raadslid
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Secretariaat - Vervanging van de voorzitter van de OCMW-raad - Kennisgeving
Schepen Bert Vertessen werd door de gemeenteraad d.d. 21.02.2019 aangesteld als plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad voor de periode van verhindering van dhr. Jordi Boulet, zijnde van 26
februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019. Aangezien de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter is van
de OCMW-raad is deze vervanging tevens van toepassing voor de OCMW-raad. De OCMW-raad neemt
kennis van de vervanging.
AGENDAPUNTEN 2, 3 EN 4 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
VERKLAART ZICH UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGEDRAGEN KANDIDATEN EN DIT ZONDER
STEMMING.
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02 Secretariaat - Bepaling van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor
deelname aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba voor de legislatuur
2014-2019 - Goedkeuring
Yves Croux, schepen, wordt met unanimiteit aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor
de algemene vergaderingen van Poolstok en dit voor de legislatuur 2019-2024.

03 Secretariaat - Bepaling van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt in het
beheerscomité van de interlokale vereniging wijk-werken voor de legislatuur
2019-2024 - Goedkeuring
Linda Verjans, schepen, wordt met unanimiteit aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt in
het beheerscomité van de interlokale vereniging wijk-werken en dit voor de legislatuur 2019-2024.
Schepen Bert Vertessen wordt aangesteld als plaatsvervanger.

04 Secretariaat - Kandidatuurstelling leden raad van bestuur van Kleine
Landeigendom - Goedkeuring
Het OCMW Hoeselt ontving een oproep tot kandidatuurstelling van leden voor de Raad van Bestuur
van cvba Kleine Landeigendom. Uit verdere navraag bij het secretariaat van Kleine Landeigendom blijkt
het OCMW Hoeselt evenwel geen aanspraak te kunnen maken op een dergelijk mandaat.
De OCMW-raad beslist derhalve met unanimiteit om geen kandidaat lid voor de raad van bestuur van
Kleine Landeigendom voor te dragen.

05 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde van het OCMW
Hoeselt voor deelname aan de bijzondere algemene vergadering van Kleine
Landeigendom - Goedkeuring
De OCMW-raad d.d. 31 januari 2019 stelde Heidi Berx, raadslid, aan als afgevaardigde van het OCMW
Hoeselt op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom. Het OCMW Hoeselt ontving een
uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2019 met als enig agendapunt de
verkiezing van de leden van de raad van bestuur van cvba Kleine Landeigendom.
Heidi Berx, afgevaardigde van het OCMW Hoeselt, wordt gemandateerd een stem uit te brengen op
het kandidaat-lid van de gemeente Hoeselt.

06 Dienstencentrum - Stopzetting dienst maaltijden aan huis - Goedkeuring
De OCMW-raad beslist met unanimiteit om de dienst warme maaltijden aan huis vanaf 1 mei 2019
stop te zetten omwille van het beperkt aantal gebruikers van deze dienstverlening in combinatie met
de administratieve workload en de kostprijs die hiermee niet in verhouding zijn. De huidige gebruikers
zullen tijdens de overgang individueel gecontacteerd en persoonlijk begeleid worden door het
dienstencentrum i.s.m. de sociale dienst.
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Raadslid Carine Moors benadrukt de noodzaak aan individuele opvolging van de huidige gebruikers in
de aanloop naar de stopzetting. Inwoners die deze dienstverlening echt nodig blijken te hebben dienen
geholpen te worden vanuit de sociale dienst.

07 Secretariaat - Notulen OCMW-raad van 21 februari 2019 - Goedkeuring
De notulen van de vorige vergadering van de OCMW-raad worden unaniem goedgekeurd.

IN GESLOTEN VERGADERING
08

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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