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Besluitenlijst OCMW-raad 
14 februari 2019 

Openbaar 

1. Toewijzen van een huurwoning te Zandhoven, Pater Damiaanlaan 21: 
Bekrachtigen van een beslissing Vast Bureau. 

2. Lokale Adviescommissie levering elektriciteit, gas en water: aanwijzen van een 
vertegenwoordiger van het OCMW. 

3. Delegatie voorzitter OCMW-raad aan voorzitter Vast Bureau: akteneming. 

4. Delegatie Bijzonder Comité Sociale Dienst: akteneming 

5. KINA: aanwijzen van twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen en een lid van de Raad van Bestuur 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

6. CIPAL: aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW en diens 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 
2019 tot en met 31 december 2024. 

7. IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW en 
diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen, 
vertegenwoordigers van de beleidsgroep energie vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

8. IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW 
en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen, 
vertegenwoordigers van de adviescomité veiligheid vanaf het jaar 2019 tot en 
met 31 december 2024. 

9. CIPAL: goedkeuren van de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van 22 maart 2019 en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van het OCMW. 

10. IGEAN Dienstverlening: goedkeuren van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering 
van 20 maart 2019. 

11. IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuren van de agendapunten en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering 
van 20 maart 2019. 

12. IGEAN Dienstverlening: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

13. IGEAN Milieu & Veiligheid: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

14. SVK De Woonkans VZW: aanwijzen van vier vertegenwoordigers voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen en twee leden van de Raad van Bestuur 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 
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Besloten 

15. Informatieveiligheid: kennisnemen van het verslag log controle op het rechtmatig 
gebruik van de kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur   Voorzitter vast bureau 

 
 
Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Burgers die inzage wensen in bovenstaande besluiten, kunnen contact opnemen met de dienst 
secretariaat tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via het e-mailadres 
secretariaat@zandhoven.be. 
 
Klachten over deze besluiten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende overheid, met 
name de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering de provinciegouverneur.  


