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Dagorde 
Raad voor maatschappelijk welzijn 

05 juni 2018 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de leden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn – voor de eerste maal – te vergaderen op 05 juni 
2018 om 20:00 op het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan nr. 12. 

Openbaar 

1. Goedkeuring notulen vorige raadszitting 

2. Intrekking van de raadsbeslissing van 7 maart 2017 betreffende aanstelling 

gemachtigden van de secretaris en de financieel beheerder om betaalopdrachten te 
ondertekenen 

3. ARRO  Antwerpen – goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van 
dinsdag 12 juni 2018 

4. IGEAN Milieu & Veiligheid: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering 
van 22 juni 2018 

5. IGEAN Dienstverlening: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van 
22 juni 2018 

6. CIPAL DV – aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de 
algemene vergadering 

7. CIPAL DV – goedkeuren van de agendapunten en vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van CIPAL DV 
op vrijdag 15 juni 2018 

8. Vaststelling van de jaarrekening 2017 

9. Al of niet goedkeuren om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging cipal 
(verder genoemd “cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de 
raamovereenkomst “aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 

ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – bestek nr. I00022 

Besloten 

10. Betaalbaarstelling facturen 

11. Personeel – ambtshalve herplaatsing m.i.v. 1 juni 2018 

12. Personeel – vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van maatschappelijk 

werker wegens ambtshalve herplaatsing per 1 juni 2018 

13. Personeel – vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van administratief 
deskundige wegens doorschuiven in functionele loopbaan per 1 juni  2018. 
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14. Goedkeuring borgstelling voor betaling verblijfskosten in woonzorgcentrum 

Borsbeekhof te Borgerhout 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annick Smeets  Mieke Maes 

Algemeen directeur  OCMW-voorzitter 

 


