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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2020/021 - Ontslag OCMW-raadslid en lid van het BCSD mevr. Wouters An. 
Aktename.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op de installatie van rechtswege van de raad voor maatschappelijk welzijn op 2 januari 
2019; 
Overwegende dat het raadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van 
de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt; 
Overwegende dat het raadslid dat ontslag wil nemen als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn de kennisgeving ontvangt; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 29 en artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur de 
briefwisseling gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en die 
bestemd is voor de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt meegedeeld aan de raadsleden; 
Overwegende dat mevr. An Wouters schriftelijk haar ontslag heeft ingediend als lid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn en lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang 
van 14 mei 2020; 
Overwegende dat de mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn ondeelbaar zijn, wat inhoudt dat de gevolgen die verbonden zijn aan het mandaat, zoals 
ontslag, hun uitwerking hebben in de beide rechtspersonen; 
Gehoord voorzitter De Visscher die, namens de raad voor maatschappelijk welzijn, mevr. An 
Wouters wenst te danken voor haar inzet als raadslid in de voorbije periode; 
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Neemt akte 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; 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

2. Betreft: OR/2020/022 - Installatie van rechtswege dhr. Kristof Van Hoye als OCMW-raadslid. 
Aktename.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. An Wouters als raadslid, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden de geloofsbrieven van de tweede 
opvolger heeft onderzocht en goedgekeurd; dat dhr. Kristof Van Hoye in navolging daarvan de 
eed heeft afgelegd als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal 
Bestuur; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 68, §1 van het 
Decreet Lokaal Bestuur in principe uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad; dat door het 
onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden 
de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd worden 
beschouwd; 
Overwegende dat dhr. Kristof Van Hoye bijgevolg als geïnstalleerd lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn kan worden beschouwd; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van de installatie van rechtswege van dhr. Kristof Van Hoye als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

3. Betreft: OR/2020/023 - Rangorde OCMW-raadsleden. Vaststelling.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. An Wouters als raadslid, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat in gemeenteraadszitting van heden de geloofsbrieven van dhr. Kristof Van 
Hoye werden goedgekeurd; dat betrokkene de eed heeft afgelegd, overeenkomstig artikel 6, §3 
van het Decreet Lokaal Bestuur, zodat hij geïnstalleerd is als gemeenteraadslid; dat betrokkene 
van rechtswege geïnstalleerd is als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat de raad 
voor maatschappelijk welzijn hiervan akte heeft genomen in zitting van heden; 
Overwegende dat de gemeenteraad de rangorde van de gemeenteraadsleden in zitting van 
heden heeft vastgesteld; 
Overwegende dat de rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen 
overeenkomstig artikel 68, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur dezelfde is als de rang die ze als 
gemeenteraadslid innemen overeenkomstig artikel 6, §7 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt vast te stellen: 

Volgnummer Voornaam en naam 
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1 Dorien Cuylaerts 

2 Robert Van den Eijnden 

3 Eric Vermeiren 

4 Karl Geens 

5 Lieven Van Nyen 

6 Nathalie Cuylaerts 

7 Jaak Jacobs 

8 Stefan Maes 

9 Diede Van Dun 

10 Nathalie Stoffelen 

11 Wim De Visscher 

12 Bart Van De Mierop 

13 Albert Vangenechten 

14 Zoë Wouters 

15 Lutgarda Backx 

16 Kevin Druyts 

17 Peter Janssens 

18 Aline Maes 

19 Jürgen Van Leuven 

20 Danny Eelen 

21 Kristof Van Hoye 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

4. Betreft: OR/2020/025 - Verkiezing van een nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst op basis van een voordracht.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. An Wouters als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en 
als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat in de akte van voordracht, op basis waarvan de leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 januari 2019 werden 
verkozen, geen opvolger werd aangeduid voor mevr. An Wouters; 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 95 van het Decreet lokaal bestuur, de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst of groep van lijsten die het ontslagnemend lid 
heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid en een of meerdere kandidaat-opvolgers kunnen 
voordragen via een nieuwe voordrachtakte; dat de lijsten N-VA en CD&V zich hebben verbonden, 
zoals blijkt uit de verklaring van lijstenverbinding; 
Gelet op bijgevoegde nieuwe voordrachtakte, waarbij dhr. Stefan Maes als kandidaat-lid voor 
het bijzonder comité van de sociale dienst wordt voorgedragen; 
Overwegende dat de voordrachtakte op 13 mei 2020 werd bezorgd aan de algemeen directeur, 
zodat voldaan is aan artikel 95, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur, volgens hetwelk de 
voordrachtakte uiterlijk acht dagen vóór de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 
waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en 
de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht, aan de algemeen directeur moet worden 
bezorgd; dat de algemeen directeur een afschrift van de akte heeft bezorgd aan de voorzitter 
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van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat de voordrachtakte voldoet aan de vereisten, zoals 
vermeld in artikel 92, derde tot en met zevende lid van het Decreet Lokaal Bestuur, en aldus 
ontvankelijk is; 
Overwegende dat de verkiezing als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vereist 
dat de geloofsbrieven van het kandidaat-lid worden onderzocht om na te gaan of het kandidaat-
lid nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur;  
Overwegende dat hiertoe door dhr. Stefan Maes navolgende documenten werden ingediend: 

 een recent uittreksel uit het bevolkingsregister; 

 een recent uittreksel uit het strafregister; 

 een verklaring op eer dat betrokkene zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn vaststelt dat de geloofsbrieven van dhr. 
Stefan Maes goedgekeurd kunnen worden; 
Gelet op de stemming over de geloofsbrieven van dhr. Stefan Maes; 
Overwegende dat in toepassing van artikel 95, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur de 
kandidaat als verkozen verklaard wordt en de kandidaat-opvolgers worden aangesteld in de 
volgorde van hun voordracht; 
Overwegende dat elke eedaflegging, behalve in geval van algehele vernieuwing van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, waarbij de eedaflegging gebeurt in openbare zitting 
tijdens de vergadering volgend op de installatievergadering, overeenkomstig artikel 96, §1, 
derde lid alleen gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur; dat van de eedaflegging een proces-
verbaal wordt opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur en dat aan de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bezorgd; 
Overwegende dat met de installatie van dhr. Stefan Maes als lid van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst geen afbreuk wordt gedaan aan de rechtsgeldige samenstelling van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, zoals bepaald in artikel 94, eerste lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst, dat stelt dat het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat 
uit personen van verschillend geslacht; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte 
van voordracht, waarbij dhr. Stefan Maes, geboren te Hoogstraten op 11 april 1971, wonende 
Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel als het kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst wordt voorgedragen.  
Art. 2.- De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst van dhr. Stefan Maes, geboren te Hoogstraten op 11 april 1971, wonende Vinkenpad 17 te 
2310 Rijkevorsel worden goedgekeurd.  
Art. 3.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er akte van dat het voorgedragen 
kandidaat-lid, dhr. Stefan Maes, geboren te Hoogstraten op 11 april 1971, wonende Vinkenpad 
17 te 2310 Rijkevorsel verkozen wordt verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. 
Art. 4.- Betrokkene wordt derhalve toegelaten tot het afleggen van de eed overeenkomstig 
artikel 96, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, waardoor hij in functie zal treden als titelvoerend 
lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De eedaflegging gebeurt alleen ten 
overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de 
algemeen directeur. Daarvan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ondertekend wordt door 
de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur en dat 
aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bezorgd. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

5. Betreft: OR/2020/026 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 25/06/2020. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het OCMW deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 die zal 
plaatsvinden vanop afstand met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 
7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van dhr. 
Kevin Druyts en dhr. Bert Vangenechten als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.4.- De afgevaardigde van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.5.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal kennis 
geven van deze beslissing aan de betrokken vertegenwoordigers en Cipal dv. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

6. Betreft: OR/2020/027 - IOK. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de uitnodiging van IOK d.d. 11 mei 2020 inzake de Algemene Vergadering die zal 
plaatsvinden op 30 juni 2020 om 18.30u in de kantoorgebouwen van IOK te Geel; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2020 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 
3. Resultaatsbestemming 2019 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 

2019 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2019 
6. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
d.d. 11 mei 2020 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
30 juni 2020; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2019, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Lieven Van 
Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 
december 20198, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming 
van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019. 
Art.4.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van het OCMW Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

7. Betreft: OR/2020/017 - Uitvoeren werken bijkomende assistentiewoningen. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, 
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en 
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met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van het bestuur van 28 maart 2018 betreffende de gunning van de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “Nieuwbouw uitbreiding erkende groep assistentiewoningen” 
aan Arch. Ine Mertens en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4 te 2320 
Hoogstraten; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020140 werd opgesteld 
door de ontwerper, Arch. Ine Mertens en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 
4 te 2320 Hoogstraten; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.941.227,88 excl. btw of 
€ 2.174.175,23 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de meerjarenplanning onder 
referentie MJP000844; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020140 en de raming voor de 
opdracht “Nieuwbouw uitbreiding erkende groep assistentiewoningen”, opgesteld door de 
ontwerper, Arch. Ine Mertens en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4 te 
2320 Hoogstraten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 1.941.227,88 excl. btw of € 2.174.175,23 incl. btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning onder referentie 
MJP000844. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 

  De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
  Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


