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OCMW ZUTENDAAL

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zittingsverslag

Zitting van 24 oktober 2019

Aanwezig:
Robben Martens, voorzitter RMW
Ann Schrijvers, voorzitter Vast Bureau
Matty Coninx, Marina Seurs en Rozette Reyskens, leden Vast Bureau
Veerle Remans, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen, Yannick Eurlings,
Martin van der Sman, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Filip Olaerts, Sofie Herremans, Heidi Thijs
en Christel Liebens, raadsleden Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Marc Vanhengel, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dirk Smits, lid Vast Bureau

De voorzitter opent de vergadering om 22 uur, aansluitend op de schorsing van de openbare vergadering van
gemeenteraad.
De voorzitter deelt mee dat de dagorde en de bijhorende documenten overeenkomstig het Decreet Lokaal
Bestuur en het huishoudelijk reglement van de raad bezorgd zijn en dat samen met de dagorde de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van de Raad van 29 augustus 2019 bezorgd zijn.
De voorzitter vraagt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om bij hoogdringendheid een punt aan de
agenda mogen toe te voegen.
De titel van het punt: De tussenkomst voor de minimale levering van aardgas in de winterperiode 2019-2020.
De volgende leden gaan hiermee akkoord : Ann Sctifijvers, Matty Coninx, Marina Seurs, Rozette Reyskens,
Veerle Remans, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen, Yannick Eurlings, Martin van der
Sman, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Filip Olaerts, Sofie Herremans, Heidi Thijs en Christel Liebens.
De voorzitter dankt iedereen hiervoor.
De voorzitter deelt mee dat er 5 punten op de agenda in openbare zitting staan.

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende diensten
Secretariaat
1. Notulen en zittingsverslag van de zitting van 29 augustus 2019 - Goedkeuring
De voorzitter geeft toelichting.
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29 augustus 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29
augustus 2019 goed te keuren.

2. Kasnazicht en financieel rapport 3de kwartaal 2019 - Kennisneming
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van financiën, Matty Coninx.
De schepen geeft een toelichting over het kasnazicht en financieel rapport van het 3' kwartaal 2019.
De financieel directeur heeft op 14/10//2019 het kasverslag en het financieel rapport voor het 3' kwartaal van
2019 opgemaakt.
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De gemeenteraad besluit unaniem om kennis te nemen van het kasverslag en het financieel rapport voor het
3' kwartaal van 2019.
ICT - Overheidsopdrachten

3. Aankoop minibus voor buitenschoolse opvang - Goedkeuring bestek en vaststelling
wijze van gunning - Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van welzijn, Rozette Reyskens.
De schepen geeft een toelichting over de aankoop van een minibus voor de buitenschoolse kinderopvang.
Voor de buitenschoolse opvang is er dringend een nieuwe minibus nodig. Er werd een bestek opgesteld voor de
aankoop van een nieuwe minibus. De raming is 25 000 EUR incl. BTW
De wijze van gunning wordt vastgelegd op onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De gemeenteraad besluit unaniem om de lastvoorwaarden en de wijze van gunning voor de aankoop van een
minibus voor de buitenschoolse kinderopvang goed te keuren.

Algemene diensten
Personeelsdienst

4. Gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Zutendaal - Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester.
De burgemeester geeft een toelichting over het gezamenlijk organogram van de gemeente en OCMW Zutendaal.
Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur zijn gemeente en OCMW verplicht om een gezamenlijk
organogram vast te stellen. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan
waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Het organogram dat er goedkeuring ligt,
beantwoordt aan de vereisten van het decreet en legt enkele toekomstige noden van de organisatie vast.
Alvorens dit organogram op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten goedkeuren heeft er
overleg plaats gevonden met de vakbondsorganisaties.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het gezamenlijk organogram van de gemeente en
OCMW bestuur goed te keuren.

De gemeenteraad besluit unaniem om het gezamenlijk organogram van de gemeente en OCMW Zutendaal
goed te keuren.

5. De tussenkomst voor de minimale levering van aardgas in de winterperiode 20192020.
De voorzitter geeft een toelichting.
Dit punt is bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd.

Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het voorstel voor de tussenkomst voor de minimale
levering van aardgas in de winterperiode 2019-2020 goed te keuren.
De voorzitter deelt mee dat er geen vragen zijn ingediend om te bespreken.
De voorzitter ondertekent de notulen van de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 juli
2019. De voorzitter sluit de vergadering om 22 u 06.
Aldus opgemaakt op 24 oktober 2019
amens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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