Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Hoeselt
Europalaan 1, 3730 Hoeselt

▪ tel 089 30 92 60
▪ fax 089 41 87 17

Notulen van de OCMW-raad
Vergadering van 23 mei 2019
AANWEZIG: Bert Vertessen, wnd. voorzitter;
Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps,
Eddy Vandecaetsbeek en Ria Moesen, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Werner Raskin, burgemeester, en Carine Moors, Stanny Crommen en Jasper
Goffin, raadsleden.
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil

De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN 1 EN 3 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.
01 SECRETARIAAT – ETHIASCO CVBA - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE OCMW HOESELT ALGEMENE
VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 – GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt vennoot is van EthiasCo cvba;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
De OCMW-raad beslist unaniem om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een
stembrief.
De OCMW-raad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaat en dit zonder
stemming.
BESLUIT:
Art. 1 – Mevr. Heidi Berx, raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor de
algemene vergaderingen van EthiasCo cvba en dit voor de legislatuur 2019-2024, met als
plaatsvervanger mevr. Linda Verjans, schepen.
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan EthiasCo cvba.
02 SECRETARIAAT - ETHIASCO CVBA - AGENDA GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 13 JUNI
2019 EN BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE OCMW HOESELT - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het OCMW Hoeselt vennoot is van EthiasCo cvba en mevr. Heidi Berx, raadslid, in de
vergadering van de OCMW-raad van heden aangesteld werd als vertegenwoordiger van het OCMW
Hoeselt op de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba, met als plaatsvervanger mevr. Linda
Verjans, schepen;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van 13/06/2019 met als agenda:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders en hun mandaat
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het voorgelegde
agendapunten te weigeren;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 – De agenda van de algemene vergadering van EthiasCo cvba, die zal doorgaan op 13 juni
2019 om 10u00 in Square Brussels Convention Centre, Kunstberg, 1000Brussel, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van EthiasCo cvba te handelen en een positieve stem uit te brengen. Dit mandaat geldt
tevens voor de eventueel volgende algemene vergadering(en) met dezelfde agenda, indien het
quorum voor de vergadering van 13 juni 2019 niet behaald wordt.
Artikel 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan EthiasCo cvba.
03 SECRETARIAAT - NV LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE
OCMW HOESELT ALGEMENE VERGADERINGEN LEGISLATUUR 2019-2024 – GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt vennoot is van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet met 110
aandelen;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
De OCMW-raad beslist unaniem om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een
stembrief.
De OCMW-raad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaat en dit zonder
stemming.
BESLUIT:
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Art. 1 – Mevr. Heidi Berx, raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor de
algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet en dit voor de legislatuur 2019-2024,
met als plaatsvervanger mevr. Linda Verjans, schepen.
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet.
04 SECRETARIAAT - NV LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET - AGENDA ALGEMENE VERGADERING
VAN 14 MEI 2019 EN BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE OCMW HOESELT - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het OCMW van Hoeselt vennoot is van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet en mevr.
Heidi Berx, raadslid, in de vergadering van de OCMW-raad van heden aangesteld werd als
vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal
Woonkrediet, met als plaatsvervanger mevr. Linda Verjans, schepen;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van 14 mei 2019 met als agenda:
1. Openingswoord van de voorzitter – Samenstelling van het bureel
2. Verslagen over beheer en toezicht
3. Goedkeuring balans per 31 december 2018 alsmede de resultaatrekening en de
resultaatverwerking
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Statutaire beslissingen
6. Zitpenning
7. Benoeming revisor
8. Rondvraag
Overwegende dat de uitnodiging laattijdig is ontvangen en niet meer geagendeerd kon worden en de
datum van de algemene vergadering reeds verstreken is;
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
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Na beraadslaging en met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 - De agenda van de algemene vergadering van 14 mei 2019 van nv Landwaarts Sociaal
Woonkrediet, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de eventueel
volgende algemene vergadering(en) van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet met dezelfde agenda te
handelen en een positieve stem uit te brengen indien het quorum voor de vergadering van 14 mei
2019 niet behaald werd.
Artikel 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet.
05 SECRETARIAAT – POOLSTOK CVBA - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 24 MEI 2019 EN
BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE OCMW HOESELT - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het OCMW Hoeselt vennoot is van Poolstok cvba en dhr. Yves Croux, schepen, in de
vergadering van de OCMW-raad van 28 maart 2019 aangesteld werd als vertegenwoordiger van het
OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van Poolstok cvba;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van 24/05/2019 met als agenda:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar
2018
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2018
7. Ontslagen en benoemingen
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het voorgelegde
agendapunten te weigeren;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 – De agenda van de algemene vergadering van Poolstok cvba, die zal doorgaan op 24 mei
2019 om 10u30 in zaal Terra van de Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Heverlee, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Poolstok cvba te handelen en een positieve stem uit te brengen. Dit mandaat geldt
tevens voor de eventueel volgende algemene vergadering(en) met dezelfde agenda, indien het
quorum voor de vergadering van 24 mei 2019 niet behaald wordt.
Artikel 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Poolstok cvba.
06 SECRETARIAAT - KLEINE LANDEIGENDOM - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MEI 2019
EN BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE OCMW HOESELT - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het OCMW Hoeselt vennoot is van Kleine Landeigendom en mevr. Heidi Berx,
raadslid, in de vergadering van de OCMW-raad van 31 januari 2019 aangesteld werd als
vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van 23/05/2019 met als agenda:
1. Proces verbaal van de algemene vergadering
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 inclusief het bijzonder verslag
sociaal oogmerk en de klachtenrapportering
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018
4. Jaarrekening 2018
5. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
6. Aandelenwijziging 2018.
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 – De agenda van de algemene vergadering van Kleine Landeigendom, die zal doorgaan op 23
mei 2019 om 19u00 in de burelen van Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Kleine Landeigendom te handelen en een positieve stem uit te brengen. Dit mandaat
geldt tevens voor de eventueel volgende algemene vergadering(en) met dezelfde agenda, indien het
quorum voor de vergadering van 23 mei 2019 niet behaald wordt.
Artikel 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Kleine Landeigendom.
07 SECRETARIAAT - SAMENSTELLING SENIORENADVIESRAAD - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Overwegende dat het OCMW-bestuur inspraak organiseert, onder andere via adviesraden;
Gelet op de nieuwe samenstelling van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en
de bekendmakingsplicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Art. 1 - De seniorenadviesraad opnieuw te erkennen als adviesorgaan.
Art. 2 - De samenstelling van de seniorenadviesraad goed te keuren. Dhr. Ludo Hex wordt aangesteld
als voorzitter van de seniorenadviesraad. Mevr. M. Theunissen zal de rol van secretaris op zich nemen
Art. 3 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan de seniorenadviesraad.
08 SECRETARIAAT - STATUTEN SENIORENADVIESRAAD - GOEDKEURING
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en
de bekendmakingsplicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
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Art. 1 - De statuten van de seniorenadviesraad goed te keuren en als bijlage te hechten aan dit besluit.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan de seniorenadviesraad.
09 SECRETARIAAT - NOTULEN VERGADERING OCMW-RAAD VAN 25 APRIL 2019 - GOEDKEURING
DE OCMW-RAAD,
Overwegende dat elk OCMW-raadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vergadering van
25 april 2019 samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering heeft ontvangen en dat een
afschrift ervan acht dagen vóór de vergadering ter inzage heeft gelegen op het OCMW-secretariaat;
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de
notulen van de vorige vergadering;
Gelet op het ontwerp van de notulen van de OCMW-raadszitting van 25 april 2019 in bijlage;
Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32
betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 - De notulen van de vergadering van de OCMW-raad van 25 april 2019 goed te keuren en
namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.
IN GESLOTEN VERGADERING
10

SECRETARIAAT - STAND VAN ZAKEN TUCHTPROCEDURE MAATSCHAPPELIJK WERKER KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, i.h.b. de art. 117 e.v., zoals later gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de
tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van
het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire
provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet, en latere
wijzigingen;
Gelet op de Rechtspositieregeling van het OCMW Hoeselt, goedgekeurd op 1 juli 2012 en gelet op het
Arbeidsreglement.
Overwegende dat naar aanleiding van bepaalde vaststellingen inzake transacties op een
budgetrekening van het OCMW Hoeselt, beheerd door een maatschappelijk werker, Audit Vlaanderen
op 2 augustus 2017 een forensische audit startte bij de sociale dienst van het OCMW Hoeselt.
Overwegende dat het resultaat van deze audit door Audit Vlaanderen werd toegelicht aan de OCMWraadsleden tijdens de OCMW-raad d.d. 24 januari 2018.
Overwegende dat de OCMW-raad vervolgens besliste om een tuchtonderzoek te starten. De algemeen
directeur werd belast met het voeren van een tuchtonderzoek.
Overwegende dat na aflevering van het tuchtrapport de OCMW-raad d.d. 2 juli 2018 besloot over te
gaan tot ontslag van de maatschappelijk werker gezien de OCMW-raad de feiten hiertoe voldoende
zwaarwichtig achtte.
Overwegende dat de betreffende maatschappelijk werker inmiddels beroep aangetekend heeft tegen
deze beslissing bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken;
Overwegende dat het OCMW op 07.02.2019 in kennis werd gesteld van de beslissing van de
Beroepscommissie voor Tuchtzaken;
Overwegende dat het beroep ontvankelijk maar ongegrond werd verklaard. De opgelegde tuchtstraf
van ontslag van ambtswege werd bevestigd;
Overwegende dat hiertegen beroep mogelijk is bij de Raad van State; de beroepstermijn bedraagt 60
dagen, ingaande op 08.02.2019;
Overwegende dat de maatschappelijk werker geen beroep heeft ingediend bij de Raad van State en
het ontslag dus definitief is.
BESLUIT:
Artikel 1 – De OCMW – raad neemt kennis van de huidige stand van zaken in de lopende
tuchtprocedure tegen een maatschappelijk werker van de sociale dienst.
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u10.
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Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Geert Rouffa
algemeen directeur

Bert Vertessen
waarnemend voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
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