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Toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Tijdens de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 september 2020 werd vol-

gend besluit genomen. 

 

OPENBAAR 

1e Vorig verslag  

A. Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Wel-

zijn, open zitting. 

Met algemene stemmen werd het verslag van de zitting van 22 juni 2020 goedgekeurd. 

2e Secretariaat.  

A. Kennisname van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergade-

ren van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode 

van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 vi-

rus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad. 

Er werd kennis genomen van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over 

het vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de 

periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona CO-

VID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad. 

3e Financiële dienst  

A. Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025. 

Met algemene stemmen werd het opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 

2020-2025 goedgekeurd. 

4e Sociale dienst  

A. Goedkeuring reglement Vlaamse subsidie Covid-19.  

Met algemene stemmen werd het reglement Vlaamse subsidie Covid-19 goedgekeurd.  

B. Goedkeuring reglement federale subsidie Covid-19.  

Met algemene stemmen werd het reglement federale subsidie Covid-19 goedgekeurd.  
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C. Goedkeuring reglement Gas- en Elektriciteitsfonds (Energiefonds).  

Met algemene stemmen werd het reglement Gas- en Elektriciteitsfonds (Energiefonds) 

goedgekeurd.  

D. Goedkeuring federaal reglement ter bevordering van de participatie en sociale active-

ring.  

Met algemene stemmen werd het federaal reglement ter bevordering van de participatie 

en sociale activering goedgekeurd. 

E. Aankoop bestelwagen met enkel cabine en kipbak - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - 2020-9281 (klusjesdienst).  

Met algemene stemmen werd de aankoop bestelwagen met enkel cabine en kipbak - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9281 (klusjesdienst) goedge-

keurd. 

F. Goedkeuring kwaliteitsjaarverslag 2019 en kwaliteitsjaarplanning 2020 dienst gezins-

zorg en aanvullende thuiszorg. 

Met algemene stemmen werd het kwaliteitsjaarverslag 2019 en kwaliteitsjaarplanning 

2020 dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg goedgekeurd. 

5e Secretariaat 

A. Kennisname rapportering organisatiebeheersing.  

Er werd kennis genomen van de rapportering organisatiebeheersing. 

B. Goedkeuring om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale 

voor afname van de Raamovereenkomst voor "Telecommunicatiediensten ten behoeve 

van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen" (Bestek. Nr. 

2017/HFB/OPMB/33326). 

Met algemene stemmen werd goedgekeurd om beroep te doen op de Vlaamse Gemeen-

schap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst voor "Telecom-

municatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale bestu-

ren" (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326). 

6e Personeelsaangelegenheden 

A. Goedkeuring reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van gemeente en 

OCMW. 

Met algemene stemmen werd het reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van 

gemeente en OCMW goedgekeurd. 

B. Goedkeuring reglement voor gebruik mobiele toestellen voor personeelsleden van ge-

meente en OCMW.  

Met algemene stemmen werd het reglement voor gebruik mobiele toestellen voor per-

soneelsleden van gemeente en OCMW goedgekeurd. 

C. Uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale besturen 2020. 

Met algemene stemmen werd de uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en pro-

vinciale besturen 2020 goedgekeurd. 

7e Kennisgeving  

      A.  Kennisgeving briefwisseling. 

       Er was geen kennisgeving van briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
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De algemeen directeur                                               De voorzitter 

Nathalie Creten                                                          Lore Michiels 
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