OCMW Raad
Notulen

Zitting van 26 maart 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie;
mevrouw Annick Princen; de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de
heer Pascal Vanmolle; mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams;
de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer
Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; mevrouw Evy Lesuisse; de heer Marcel Houbey

26 maart 2019 20:36 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Welzijn
Sociale dienst
1

Aanduiden vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie (LAC) voor
elektriciteit, water en gas - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moet het OCMW een afgevaardigde aanduiden die het OCMW
vertegenwoordigt op de vergaderingen van het LAC (lokale adviescommissie voor elektriciteit, gas en
water).
Argumentatie
De OCMW-raad moet hiervoor een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst aanduiden.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst stelt voor om Annick Princen aan te duiden als
vertegenwoordiger van het OCMW.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de
werking van het LAC, gewijzigd door de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2018;
Het BVR van 21 december 2018 betreffende de samenstelling en werking van de lokale
adviescommissie en de minimale levering van elektriciteit, gas en water;
Artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Annick Princen wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de
lokale adviescommissie voor elektriciteit, water en gas.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan alle belanghebbenden.

26 maart 2019 20:41 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Marcel Houbey

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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