
 
 
  Openbare zitting  23 mei  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 18 april   wordt  goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 19/04/2016 en 23/05/2016 
 
3. CIPAL  beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 2016    
De agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2016 van CIPAL DV worden goedgekeurd 
en de  vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op deze AV  te handelen en te 
beslissen conform dit besluit. 
         
4. Ethias: Aanduiding 2 afgevaardigden om deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Dag van de 
Collectiviteiten’ op 17 juni 2016  
Het  raadslid dat zich kandidaat stelt wordt  aangeduid  als vertegenwoordiger 
                          
5. Aanduiding vertegenwoordiger met volmacht op de algemene vergadering afdeling OCMW’s van 
de vzw VVSG: 
Er stelt zich niemand kandidaat . 
 
6. Aanduiding  vertegenwoordiging op de AV van CV Zonnige Kempen 
Er stelt zich niemand kandidaat . 
 
  
7. Aansluiting/toetreding tot module budgethulp binnen neptunus web sociale dienst.                        
Na bespreking wordt besloten dat meer  informatie dient  ingewonnen om de efficiëntie van dit 
programma te motiveren. 
 
8. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 27 juni      2016  
 
9. Bijkomende agendapunten ingediend door SamBA  
Vraag om m.b.t.  de percelen die behoren tot het patrimonium OCMW en gelegen zijn in de 
Liersesteenweg onverwijld een verkavelingsaanvraag in te dienen bij de gemeente,de openbare 
verkoop te organiseren en de opbrengst te investeren in één of meerdere onroerende goederen met 
een sociaal karakter  
 De raad gaat unaniem akkoord . 
Als tweede punt wordt gevraagd naar de  stand van zaken m.b.t.  de   samenwerking tussen de  
poetsdiensten van  OCMW Nijlen ,OCMW Berlaar en PWA. 
Het bureau Q& A dat vorig jaar dit project mee begeleidde zal  op basis van de financiële gegevens  
aangebracht door de drie organisaties een eerste beoordeling  maken en die  in de loop van juni 
bekendmaken.  
 
 


