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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zittingsverslag

Zitting van 29 augustus 2019
Aanwezig:
Robben Martens, voorzitter RMW
Ann Schrijvers, voorzitter Vast Bureau
Matty Coninx, Dirk Smits, 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
De voorzitter opent de vergadering om 20 u 30, 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 4 juli 2019 bezorgd zijn.
De voorzitter deelt mee dat er 2 punten op de agenda in openbare zitting staan.

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende diensten
Secretariaat
1. Notulen en zittingsverslag van de zitting van 4 juli 2019 - Goedkeuring
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 4 juli 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

De Raad besluit unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 4 juli goed te
keuren.
Financiën
2. Kasnazicht en financieel rapport 2' kwartaal 2019 - Kennisneming
De voorzitter verleent het woord aan Matty Coninx.
Het lid van het Vast Bureau geeft een toelichting bij het kasnazicht en financieel rapport van het 2de kwartaal 2019.
De financieel directeur heeft op 30/06/2019 het kasverslag en het financieel rapport voor het 2ste kwartaal van 2019
opgemaakt.
Het te verantwoorden vermogen van het OCMW bedraagt 567.510,70 EUR.

Na bespreking neemt de Raad kennis van het kasnazicht en het financieel rapport van het 2 1e
kwartaal 2019 en vindt het te verantwoorden vermogen van het OCMW Zutendaal van
567.510,70 EUR verantwoordt.
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 20 u 35.

Aldus opgemaakt op i gustus 20
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