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Openbaar 

1. Organisatiebeheersing. Rapportering 2019.   

 
De raad neemt akte van het rapport van de algemeen directeur over organisatiebeheersing in 
2019. 
 

2. Organisatiebeheersing. Rapportering organisatiebeheersingsplan. Aktename.   

 
De raad neemt akte van de stand van zaken van het organisatiebeheersingsplan. 
 

3. Reglement verkoop tweedehands fietsen aan kansengroepen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake verkoop van tweedehands fietsen aan 
kansengroepen zoals personen in budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling, personen 
die een leefloon ontvangen of een verhoogde tegemoetkoming krijgen. 
 

4. Reglement inzake extra steun alleenstaande met gezinslast en toelage kinderen, zonder 
alimentatiegeld. Goedkeuring.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het reglement waarbij aan alleenstaande leefloongerechtigden 
met minstens één kind ten laste extra steun wordt toegekend ten bedrage van 10 % van het 
werkelijk uitgekeerde leefloon van de betrokken maand. 
 

5. Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring te verlenen om het bedrag van € 882, uitgekeerd door de federale overheid voor 
rechtstreekse voedselhulp voor gebruikers van het OCMW, te verdelen over de cliënten die zich 
hebben aangeboden bij de voedselbedeling en die worden opgevolgd door de budgetdiensten. 
 

6. Verdeling subsidie inzake algemene hulp voor de gebruikers van de OCMW's. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met het verdelen van de subsidie “Covid-19” ten bedrage van € 4404 over 
de cliënten die zich aanmelden op de sociale dienst. 
 

7. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering bij 
bouwmaatschappij de Noorderkempen, Clova vzw en aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger in het LAC (lokale adviescommissie Fluvius en Pidpa) ter vervanging van 
ex-raadslid.   

 
Schepen Bert Vangenechten wordt aangeduid voor het mandaat van vertegenwoordiger en dhr. 
raadslid Kristof Van Hoye als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de 
bouwmaatschappij de Noorderkempen. 
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Raadslid Kristof Van Hoye wordt tevens aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Clova vzw. 
Raadslid Stefan Maes wordt aangeduid als afgevaardigde in het LAC (FLuvius en Pidpa) en 
schepen Bert Vangenechten als plaatsvervanger. 
 


