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Openbaar  

 
Het zittingsverslag, zoals bedoeld in artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt 
vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad. 
 
De eerste budgetwijziging van 2019 wordt vastgesteld en overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van het reglement inzake het toekennen van 
eretitels aan mandatarissen van het OCMW. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK van 19 maart 
2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers worden aangeduid : dhr. Lieven Van Nyen en dhr. 
Wim De Visscher. 
 
De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders bij IOK en 
duidt mevr. Marleen Peeters (Lille) aan als individuele vertegenwoordiger. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van Welzijnszorg 
Kempen van 13 maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers worden aangeduid : dhr. 
Peter Janssens en dhr. Wim De Visscher. 
 
De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders van 
Welzijnszorg Kempen en duidt dhr. Bert Vangenechten aan als individuele vertegenwoordiger. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van CIPAL 
dv. van 22 maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers worden aangeduid : dhr. Kevin 
Druyts en dhr. Bert Vangenechten. 
 
De OCMW-raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtslijst van 15 kandidaat-bestuurders 
bij CIPAL goed en duidt dhr. Koen Paredaens (Zoersel) aan als individuele vertegenwoordiger. 
 
De OCMW-raad duidt dhr. Bert Vangenechten aan als ondervoorzitter van het Comité Preventie 
en Bescherming op het Werk. 
 
De basisregistratie voor een erkende instelling voor schuldbemiddeling 2018 wordt goedgekeurd. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de rechtspositieregeling 1, 2 en 3 
betreffende de wijziging van de algemene bevorderingsvoorwaarden. Tevens wordt goedkeuring 
verleend aan de aanpassing van de bijlage bij de rechtspositieregeling 'Specifieke aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden' betreffende de toevoeging van specifieke 
bevorderingsvoorwaarden.  
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