
  

 

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020. 

 

Besloten zitting 

1.  - Secretariaat - Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

28.05.2020. 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.05.2020. 

2.  - Secretariaat - Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 25.06.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

25.06.2020. 

3.  - Secretariaat - Intrekken van princiepsbeslissing 07.05.2020 voor de overdracht van de 

dienstencheque-onderneming aan een private organisatie en goedkeuren van een aangepaste 

princiepsbeslissing. 

In de princiepsbeslissing en de motivering tot overdracht van de dienstencheque-onderneming van 

07.05.2020 was enkel sprake van overdracht aan een private organisatie. Uit juridisch advies blijkt 

dat we dit beter ook openstellen voor publieke organisaties om het gelijkheidsbeginsel te 

respecteren. De beslissing zal in die zin worden aangepast. 

4.  - Secretariaat - Intrekken van de goedkeuring plaatsingsprocedure, selectieleidraad en 

gunningsleidraad voor de overdracht van de dienstencheque-onderneming van 25.06.2020 en 

goedkeuren van een aangepaste plaatsingsprocedure en bestek. 

Dit was al goedgekeurd op de raad van 25.06.2020 maar toen werd beslist om publieke organisaties 

uit de plaatsingsprocedure weg te laten omdat dit niet in overeenstemming was met de 

princiepsbeslissing. Deze princiepsbeslissing is echter herzien waardoor de eerdere beslissing kan 

worden ingetrokken en een aangepaste plaatsingsprocedure en bestek kan worden goedgekeurd. 

5.  - Secretariaat - Kennisnemen van de opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020. 

Stand van zaken van de uitvoering van de meerjarenplanning wordt meegedeeld. 

6.  - Sociale Dienst - Goedkeuren besteding Federale toelage voedselhulp. 

Het OCMW ontvangt een toelage voor voedselhulp. De OCMW-raad keurt de manier van besteding 

goed. 

7.  - Sociale Dienst - Goedkeuren besteding Vlaams consumptiebudget kwetsbare doelgroepen. 

De besteding van het Vlaams consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen door middel van 

cadeauzabonnen wordt goedgekeurd. 

 


