VERSLAG OCMW-raad
DINSDAG 26 JUNI 2018
• aanwezig

Axel Boen, voorzitter
Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers,
Ludovicus Remery, Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Rob Mennes, burgemeester

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.
1.
Goedkeuring verslag.
Het verslag van de zitting dd. 29.05.2018 wordt goedgekeurd bij éénparigheid.
2.
Kennisname betalingsbevelen.
De OCMW-raad neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer
2018001241 tot nummer 2018001503.
3.
Goedkeuring van de verlenging van de duur van de vereniging KINA pv.
De OCMW-raad,
Gelet op artikel 219 e.v. van het OCMW-decreet betreffende de oprichting van de OCMWverenigingen;
Overwegende dat bij notariële akte van 12 januari 1990 op basis van de bepalingen van
hoofdstuk XII van de OCMW-wet van 8 juli 1976 de vereniging "Regionaal Instituut voor
Dringende Hulpverlening KrisisInfo-Netwerk-Antwerpent' (afgekort: KINA) werd opgericht;
Overwegende dat het OCMW deelnemend lid is van deze vereniging;
Overwegende dat de vereniging is opgericht voor een termijn van dertig jaar die verstrijkt in
januari 2020;
Overwegende dat op de algemene vergadering van de vereniging d.d. 20 december 2017
principieel werd beslist om de duur van de vereniging te verlengen;
Aangezien overeenkomstig artikel 224 van het OCMW-decreet de OCMW-raad moet instemmen
met de verlenging van de duur van de vereniging;
Neemt kennis van het overzicht '30 jaar KINA p.v.'.
Beslist: Goedgekeurd Met 9 stemmen voor (Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda

Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive
Missoorten en Erik Van der Aa)
Artikel 1:
Stemt in met de verlenging van de duur van de vereniging KINA p.v. voor een nieuwe termijn
van dertig jaar.
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Artikel 2:
Geeft de algemeen directeur de opdracht om dit besluit overeenkomstig artikel 220 van het
OCMW-decreet ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek om het
gemeenteraadsbesluit binnen een termijn van veertig dagen te bezorgen aan KINA p.v. zodat
de vereniging de verschillende besluiten gebundeld in één dossier ter goedkeuring kan
overmaken aan de Vlaamse regering vóór 1 september 2018.
4.
Ingekomen stukken.
De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken: geen.
Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het
publiek de zaal te verlaten.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:10 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

verslag OCMW-raad 26-06-2018

Axel Boen
voorzitter

Pagina 2 van 2

