
 
 
  Openbare zitting  18 april 2016 

 
Aanwezig:                                                                   
Voorzitter :  Boekaerts N.,  
Leden : Vingerhoets E.Vertommen S., Dillen M.,Pauwels P.; Vermeulen K., Staes G., en  Fierens G           
Secretaris  :  Peirsman M 
Verontschuldigd :Steyaert A.  
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting  van 21 maart 2016  wordt  goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 22/03/2016 en 18/04/2016 
 
3. Goedkeuring samenwerking met dienst ondersteuningsplan (DOP)van de provincie Antwerpen                      
De Dienst OndersteuningsPlan  (D.O.P.) provincie Antwerpen wordt gesubsidieerd door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het helpt mensen op hun eigen tempo een 
ondersteuningsplan op maat op te stellen, dat bruikbaar is zowel voor de persoon zelf als voor zijn 
naaste omgeving. 
De Raad gaat  akkoord dat het sociaal huis als contactpunt fungeert  voor DOP provincie Antwerpen  
en keurt de overeenkomst met D.O.P.  over de modaliteiten van deze samenwerking  goed.  
 
 
4. Voorbereiding keuring elektrische installatie Dorpsstraat 50         
 De voorbereidende werkzaamheden  voor de keuring van de elektrische installatie in een  LOI, 
worden  toegewezen.  
 
5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst VDAB-OCMW en overeenkomst tot toegang tot 
elektronische data:  

In het kader van de werking van de sociale dienst ,inzonderheid wat  dienstverlening en begeleiding 

in functie van de reïntegratie van de werkzoekende cliënt betreft ,kan het OCMW gebruik maken 

van de elektronische databanken van VDAB. 

Deze toegang vereist vooreerst een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en VDAB  over 

de activering van leefloon- en equivalent leefloongerechtigden. Deze overeenkomst beoogt om via 

samenwerkingsafspraken de doelgroep aan het werk te helpen via een traject op maat , aangepast 

aan het individu en  de  vraag van de arbeidsmarkt. 

De modaliteiten,voorwaarden van toegang tot deze data zijn  vastgelegd in een ‘overeenkomst 
voor toegang tot elektronische databanken voor gecertificeerde partner ‘ 

 De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst  tussen  VDAB en OCMW goed  en de 

overeenkomst tot toegang tot de elektronische  databanken van VDAB. 

 
6. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 23 mei     2016  
 


