
Bekendmaking besluiten ocmw-raad van 19 mei 2020 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Beslissing tot verkoop van de grondaandelen voor de zorgwoningen in de Smissestraat aan de 

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E.  

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist definitief tot de onderhandse verkoop van de 

grondaandelen verbonden aan de sociale woningen, gelegen Smissestraat 17, volgens huidig 

kadaster, sectie C, nummer 411 A, met een gemeten oppervlakte van vijfhonderdzevenenvijftig 

vierkante meter (557 m²), aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. tegen 

de prijs van 625.000,00 euro en keurt de ontwerpakte (ad hoc) goed.  

De kosten, rechten en honoraria, verbonden aan deze eigendomsoverdracht, vallen ten laste  

van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. Het OCMW komt voor de helft 

tussen in deze kosten.   
 

2. Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening – goedkeuring van de agenda van de 

jaarvergadering van 19 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De raad neemt akte van de agenda van de jaarvergadering van Igean dienstverlening.  

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19 juni 2020 deel te 

nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 

beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af 

te werken. 

 

3. Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid – goedkeuring van de agenda van de 

jaarvergadering van 19 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De raad neemt akte van de agenda van de jaarvergadering van Igean milieu en veiligheid.  

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 

gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 19 juni 2020 deel 

te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 

beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af 

te werken. 

 

4. Intergemeentelijke vereniging CIPAL – goedkeuring van de agenda van de algemene 

vergadering van 25 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

 De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal worden goedgekeurd. 

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering 

van Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

 

5. Op verzoek van de CD&V-fractie: beslissing tot het livestreamen van digitale ocmw-raden. 

De ocmw-raad die doorgaat op een digitale manier zal gevolgd kunnen worden via 

livestreaming.  

In artikel 6.1 van het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad wordt een alinea toegevoegd 

als volgt: ‘Wanneer een ocmw-raad omwille van noodwendigheden doorgaat op een digitale 

manier, kan die gevolgd worden via livestreaming.’ 

 

 

 


