ZITTING VAN 25 februari 2019
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
AANWEZIG :

Voorzitter van de zitting: Cynthia Browaeys
Janna Bauters , Hendrik Blommaert , Iris De
Martelaere , Petra DeSutter , Guy Glorieux ,
Filip Hebbrecht , Katelijn Moerman , Sabine Roobroeck ,
Bruno Vander Linden , Dieter Verscheure ;
Algemeen directeur van de zitting: Katrien Blommaert
VERONTSCHULDIGD:

-

1. Goedkeuren van de notulen en het audioverslag van de vorige vergadering van de
OCMW-raad
De notulen en het audio-verslag van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn wordt met
éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Schuldbemiddeling – Basisregistratie 2018
De raad,
Overwegende dat het OCMW van Horebeke een erkende instelling voor schuldbemiddeling is;
Overwegende dat het OCMW jaarlijks rapporteert aan SAM, steunpunt mens en samenleving vzw;
Gelet op het ontwerp registratieformulier dat voorligt en de vraag van de maatschappelijk assistent om
het basisregistratieformulier 2018 goed te keuren;
Gelet op het decreet van 24/07/1996 houdende de regeling erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op art. 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/1997 tot uitvoering van het decreet
van 24.07.1996 houdende de regeling erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de
Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het decreet van 21.06.2013 houdende de diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT :
Art.1. – Het basisregistratieformulier 2018 voor een erkende instelling voor schuldbemiddeling wordt
goedgekeurd.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de sociale dienst
van het OCMW.

3. Voorstel tot het inrichten van een infosessie voor de OCMW-raad met als thema
energiesnoeiers Vlaamse Ardennen
De raad,
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht met het voorstel tot het inrichten van
een infosessie rond energiesnoeiers Vlaamse Ardennen;
Gelet op het voorstel van het cbs om de energiesnoeiers ruchtbaarheid te geven in het gemeentelijk
infoblad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT EENPARIG:
Art.1. – De OCMW-raad beslist akkoord te gaan om ruchtbaarheid te geven aan de werkzaamheden
van energiesnoeiers via een gemeentelijk informatie blad.

4. Vragen en antwoorden

Sluiting van de zitting
De voorzitter van de raad sluit de zitting

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Blommaert Katrien
Algemeen directeur

Browaeys Cynthia
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

