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OPENBARE ZITTING 
 

 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 03 JUNI 2014 
toelichting  
besluit Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
Financiën 
2. MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2014 - KENNISNEMING DOOR 

GOUVERNEUR  

toelichting De gouverneur meldt op basis van de beschikbare gegevens kennis genomen 
te hebben van het besluit d.d. 17 december 2013 van de raad voor 
maatschappelijk welzijn houdende vaststelling van het meerjarenplan  
2014-2019 en het budget 2014. 

besluit Enig artikel: Kennisneming brief gouverneur inzake meerjarenplanning  
2014-2019 en budget 2014. 

3. KWARTAALRAPPORT: 2DE  KWARTAAL 2014  

toelichting Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de 
gewestelijk ontvanger rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad; 
Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en 
bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie 
primeert. 
Overwegende dat men in dit rapport een overzicht van de budgetten per 
beleidsdomein terugvindt,  zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de 
mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand 
betreffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de 
belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. Tot slot wordt er stil 
gestaan bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 
 

besluit Enig artikel : Kennisneming kwartaalrapport 2de  kwartaal 2014.  
4.  BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 – STAND VAN ZAKEN 



toelichting  De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
meet- en rapportsystemen en stuurt bij waar nodig is. Belangrijk is dat op 
regelmatige basis de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en het 
budget worden opgevolgd. 
 

besluit Enig artikel : Kennisneming stand van zaken beleidsdoelstellingen 2014. Dit 
punt wordt opnieuw geagendeerd op de volgende raad.  

 
 
 
Patrimonium 
5. PACHTOVERDRACHT 

toelichting  
besluit Enig artikel : De pachtoverdracht van een perceel landbouwgrond (kadastrale 

gegevens: OOST B 697A - 1 ha 43a 74ca) van Gaston Vermeulen naar zijn zoon 
Guido wordt goedgekeurd. 

6. ONTEIGENING WONINGEN WINDEKEKOUTER 

toelichting De geplande onteigening betreft 2 woningen eigendom van de Regie der 
Gebouwen, en dient om een minnelijke verkoop aan de onteigende overheid 
mogelijk te maken zodat er kan worden afgeweken van het principe van de 
openbare verkoop door openbare besturen. 
Het openbaar onderzoek gebeurt in principe door de onteigende instantie, 
maar het is juridisch mogelijk om dit onderzoek door het gemeentebestuur te 
laten uitvoeren. 

besluit Enig artikel : De gemeente wordt aangeduid om in opdracht van het OCMW 
het openbaar onderzoek uit te voeren. 

 
 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 
7. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 03 JUNI 2014 

toelichting  
besluit Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 
Sociale dienstverlening 
D1. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING 

ART. 60 §7-AANVRAAG OPMAAK ARBEIDSOVEREENKOMST EN 

OVEREENKOMST INZAKE TERBESCHIKKINGSTELLING GEMEENTE -

PRINCIEPSBESLISSING 

 
 
 
 
 
 
 
 


