
OCM W  RAAD -  ZIT T ING V AN 1 7  F E BRUARI 2 0 2 0  

 

AANWEZIG :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen; 

  Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman,  

  Bruno Vander Linden, Dieter Verscheure, Petra De Sutter en  

  Filip Hebbrecht, raadsleden. 

  Freddy De Cuyper, adjunct-algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD :  --- 

1. Goedkeuren van de notulen en het geschreven zittingsverslag van de vorige vergaderingen van de raad. 

De zittingsverslagen en de notulen van de voorgaande raden worden goedgekeurd. 

2. Kennisname van de basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling. 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot de erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling van 

een Vlaamse Centrum Schuldenlast; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot 

erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling; 

Gelet op de erkenning van het OCMW van Horebeke als dienst voor schuldbemiddeling en de aansluiting bij de 

regionale dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat de erkende diensten voor schuldbemiddeling jaarlijks de cijfers van de basisregistratie dienen door 

te geven aan het Vlaamse Centrum; 

Gelet op het ingevulde model formulier, opgemaakt door de sociale dienst voor het jaar 2019; 

BESLUIT éénparig: 

Art. 1.- De basisregistratie 2019 voor de erkende dienst voor schuldbemiddeling wordt goedgekeurd. 

Art. 2.- Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van het 

bestuurlijk toezicht wordt verzonden aan de provinciegouverneur. 

3. Vragen en antwoorden 

Er werden geen vragen gesteld. 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De adjunct-algemeen directeur, 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper. 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

Cynthia Browaeys 

 


