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BESLUITENLIJST 
Vast bureau 
 

donderdag 07 februari 2019 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 31 januari 2019. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 2. Goedkeuring om het huishoudelijk reglement ter vaststelling voor te leggen aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 
 3. Goedkeuring om de deontologische code voor lokale mandatarissen ter beslissing voor te 

leggen op de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Woonzorg 
 
 4. Aanduiden afgevaardigden Welzijnszorg Kempen - kennisname en goedkeuren agenda van 

de buitengewone algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen op 19 maart 2019. 
Agenderen raad voor maatschappelijk welzijn. 

 5. Het aanduiden van een afgevaardigde Lokale Adviescommissie wordt ter bekrachtiging 
voorgelegd op de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 6. De aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
Algemene Vergadering van IOK wordt geagendeerd op de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 
Sociale dienst 
 
 7. Goedkeuring voor de opzeg van de overeenkomst met Bouwmaatschappij De 

Noorderkempen cvba voor het onderhoud van de gangen in de Mouterijstraat. 
 8. Goedkeuren van het jaarverslag van de schuldbemiddelingsdienst van OCMW Hoogstraten 

als instelling voor schuldbemiddeling om de erkenning te behouden. 
 
ICT 
 
 9. Het voorstel om Welzijnszorg Kempen aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming 

wordt geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Personeel 
 
10. Kennisname van de lijst van kandidaten voor de openstaande vacature van 

hoofdverpleegkundige. 
11. Kennisname van de lijst van kandidaten voor de openstaande vacature van de medewerker 

arbeidstrajectbegeleiding. 
12. Vaststelling van de geslaagde kandidaten voor de selectieprocedure voor 

dienstencentrumleider, goedkeuring van de aanlegging van een wervingsreserve en 
aanstelling van de eerst gerangschikte kandidaat. 

13. Goedkeuring om het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW 
Hoogstraten voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van februari. 

14. Herbevestiging van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 april 2015 
waarin de deontologische code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd 
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goedgekeurd. Dit besluit wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

15. Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer 
van januari 2019. 

 
Financiën 
 
16. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Samenleving 
 
17. Goedkeuring om de verhoging van de werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen in functie 

van de ondersteuning van een residentieel centrum voor personen met een verslaving voor 
te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
Secretariaat 
 
18. Samenstelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 

2019. 
 


