Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 18
september 2019
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, De Backer Ruben,
Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
D'heer Hilde, raadslid
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.26.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het voorliggende verslag;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 29/07/2019 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 29/07/2019. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Hulp in woningnood: aanduiden van een effectief vertegenwoordiger in de
algemene vergadering
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en latere wijzigingen;
Gelet meer bepaald op artikel 77 en 88 van dit decreet over de bevoegdheden van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat OCMW Berlare aangesloten is bij de de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hulp in woningnood;
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Gelet op de statuten van Hulp in woningnood cvba;
Gelet op het feit dat OCMW in deze vereniging recht heeft op een effectief vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op de geheime stemming;
Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectief vertegenwoordiger namens OCMW Berlare in de algemene
vergadering van Hulp in Woningnood cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, raadslid, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
Hulp in woningnood cvba, Gaver 70, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
PUNT 3: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21.28.

Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt

Karel De Gucht

algemeen directeur

voorzitter OCMW
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