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Openbaar 

1. Ontslag OCMW-raadslid en lid van het BCSD mevr. Wouters An. Aktename.   

 
Akte wordt genomen van het schriftelijk ontslag d.d. 29 april 2020 van mevr. An Wouters als lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn en als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. 
 

2. Installatie van rechtswege dhr. Kristof Van Hoye als OCMW-raadslid. Aktename.   

 
Akte wordt genomen van de installatie van rechtswege van dhr. Kristof Van Hoye als lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

3. Rangorde OCMW-raadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld. 
  

4. Verkiezing van een nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van 
een voordracht.   

 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van 
voordracht waarbij dhr. Stefan Maes als het kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst wordt voorgedragen. De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst worden goedgekeurd en betrokkene wordt toegelaten 
tot het afleggen van de eed. 
 

5. CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 25/06/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van Cipal dv op 25 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

6. IOK. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 30 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

7. Uitvoeren werken bijkomende assistentiewoningen. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Nieuwbouw 
uitbreiding erkende groep assistentiewoningen. De raming bedraagt € 1.941.227,88 excl. btw. 
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