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Bekendmaking zoals bepaald in artikel 254 van het OCMW-decreet (01/07/2009 – 31/12/2018) 
betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht op de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

 
De OCMW-voorzitter brengt ter kennis dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Rijkevorsel 
heeft vergaderd op 21 juni 2018 te 20:00 uur met de volgende agenda:  
 
 
Openbare zitting : 
 
001. Goedkeuring verslag openbare zitting d.d. 24.05.2018 (onder voorbehoud) 

Verdaagd. 
002. Vaststelling jaarrekening 2017 

Goedgekeurd. 
003. Integratie Gemeente/OCMW. Algemene beheersovereenkomst tussen gemeente 

en OCMW inzake het gebruik van elkaars personeelsleden. Goedkeuring. 
004. Integratie Gemeente/OCMW. Kennisname vervanging van de algemeen directeur 

bij afwezigheid of verhindering. 
Kennisname vervangingsregeling algemeen directeur zoals vastgesteld door 
gemeenteraad d.d. 18 juni 2018. 

005. Integratie Gemeente/OCMW. Kennisname vervanging van de financieel directeur 
bij afwezigheid of verhindering. 
Vervanging financieel directeur door administratief hoofdmedewerker financiën, 
boekhouder met de meeste anciënniteit, boekhouder met de minste anciënniteit, 
administratief medewerker financiën. 

006. Aanpassing Art. 32 van RPR1, 2 en 3 
Goedgekeurd zoals in bijlage. 

007. Bijlage RPR 1, 2 en 3 : Regels voor de selectieprocedure en de beoordeling van de 
verschillende onderdelen. Goedkeuring. 

008. Goedkeuring nieuwe financieringswijze van de dienst RolMobiel 
Kennisname meerjarenplan 2018-2022. Goedgekeurd. 

009. Bespreking oproep sociale maribel 
Principieel akkoord indiening aanvraag bijkomende tewerkstellingsplaatsen 
sociale maribel. 

010. Aktename schrijven Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging. Geen verdere afbouw LOI. 

011. Kennisname schrijven Rijksdienst voor sociale zekerheid inzake terugbetaling 
sociale maribel voor het jaar 2015 

011. 
a. 

Kennisname eerstelijnszorg - vorming eerstelijnszone regio Turnhout 
(Toegevoegd punt) 
Kennisname. Deelname besprekingen vormgeving eerstelijnszone. 
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De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevestigt dat deze besluitenlijst 
minstens 20 dagen zal worden openbaar gemaakt op het administratief gebouw van het OCMW 
Rijkevorsel en gedurende die periode de op de lijst vermelde beslissingen op het secretariaat ter 
inzage liggen voor het publiek. 
 
Op bevel: 
De Algemeen directeur, De OCMW-voorzitter, 
 
 
 
 
Adams B. De Visscher W. 


