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Besluitenlijst OCMW-raad 
21 maart 2019 

Openbaar 

1. Toewijzen van een huurwoning te Zandhoven (Viersel), Straateinde 2B. 

2. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden: 
goedkeuring. 

3. CIPAL: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur vanaf 

het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

4. VVSG VZW: 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. 

5. Ethias Verzekering: 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. 

6. De Zandschakel VZW: aanwijzen van een vertegenwoordiger en deskundige van 
het OCMW voor de (buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 2019 

tot en met 31 december 2024. 

7. De Ideale Woning: aanwijzen van een vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot en met 31 

december 2024. 

8. CVBA Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen: aanwijzen van 
een vertegenwoordiger van het OCMW voor de (buitengewone) algemene 

vergadering en voordracht kandidaat-lid van de Raad van Bestuur vanaf het jaar 
2019 tot en met 31 december 2024. 

9. KINA: intrekken van een vroegere beslissing en aanwijzen van 2 

vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers van het OCMW voor de 
(buitengewone) algemene vergadering vanaf het jaar 2019 tot en met 31 
december 2024. 

10. KINA: intrekken van een vroegere beslissing en aanwijzen van een lid van de 
Raad van Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024. 

 
 

 

  

   

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.  


