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Raadsleden 

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting 

1.  - Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 28.03.2019. 

De redactie van de notulen van de OCMW-raad van 28.03.2019 wordt goedgekeurd. 

2.  - Lokaal Dienstencentrum - Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor het Algemeen 

Bestuur van aan-Z. 

Om de continuïteit van de werking van aan-z te verzekeren is het aangewezen dat de Belgische 

gemeenten nu al hun schepen van welzijn of sociale zaken mandateren om te zetelen in het 

algemeen bestuur van aan-z in afwachting van een statutenwijziging. 

3.  - Sociale Dienst - Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de voorlopige zorgraad 

eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

Er wordt een vertegenwoordiger aangeduid voor de voorlopige zorgraad in eerstelijnszone 

Meetjesland-Oost voor de cluster openbare besturen. Dit wordt beslist in de OCMW-raad van april. 

4.  - Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de 

kwaliteitsplanning 2019 dienst gezinszorg. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 

2019 van de dienst gezinszorg. 

5.  - Woningen - Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 serviceflats. 

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag en de zelfevaluatie 2018 en de kwaliteitsplanning 

2019 van onze serviceflats. 

6.  - Woningen - Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 

assistentiewoningen. 

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag en de zelfevaluatie van 2018 en de 

kwaliteitsplanning van 2019 van onze assistentiewoningen. 


