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1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de raadszitting van 28 april 2014 wordt goedgekeurd. 

 

2. BBC: overzicht kosten 

De Raad keurt de lijst goed van de kosten geboekt tussen 28/04/2014 en 19/05/2014. 

 

3. CIPAL beslissing inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de 

algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL 

Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van CIPAL DV wordt, 

voor de resterende duur van de legislatuur 2013 – 2018, raadslid Vermeulen Koen aangeduid. 

Er wordt geen plaatsvervanger aangeduid. 

 

CIPAL beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het 

OCMW op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 

2014 

De agendapunten van de algemene vergadering van 13 juni 2014 van CIPAL DV worden 

goedgekeurd en de vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de 

algemene vergadering van CIPAL DV van 13 juni 2014 (of iedere andere datum waarop deze 

uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

 

4. Aanduiding vertegenwoordiging AV van Ethias Gemeen Recht 

Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van Ethias Gemeen 

Recht te Gent op 23 juni 2014 wordt de voorzitter Nadine Boekaerts aangewezen en wordt 

haar volmacht verleend. 

 

5. Ethias Aanduiding 2 afgevaardigden om deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Dag van de 

Collectiviteiten’ op 23 juni 2014 

Als vertegenwoordiger van het OCMW op de Dag van de Collectiviteiten van Ethias te Gent 

op 23 juni 2014 wordt de voorzitter Nadine Boekaerts aangeduid. 

 

6. Aanduiding vertegenwoordiging AV van de CV Zonnige Kempen 

Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van de CV Zonnige 

Kempen van 28 mei 2014 wordt de voorzitter Nadine Boekaerts aangewezen en wordt haar 

volmacht verleend. 

 

7. Aanduiding vertegenwoordiger met volmacht op de algemene vergadering afdeling OCMW ’s 

van de vzw VVSG 

Het OCMW zal raadslid Steyaert Alfred, Leemputten 9 2590 Berlaar afvaardigen op de 

Algemene Vergadering van de afdeling OCMW ’s van de vzw VVSG te Hasselt op 12 juni 

2014. 

 

 

 



8. Overheidsopdracht diensten: Aanstelling van een architect voor de verbouwing van de woning 

in de Schoolstraat 26 tot doorgangswoning: aanvulling op vorige beslissing 

De opdracht tot opmaken ontwerp en leiding van de werken m.b.t. de verbouwingswerken aan 

de woning Schoolstraat 26 te Berlaar, die in de raadsbeslissing van 28 april 2014 werd 

toegewezen aan architect Van Aelst Henk, Hertstraat 52 2590 Berlaar betreft de uitvoering 

van zijn ontwerpversie waarbij een uitbouw achteraan op de eerste verdieping is voorzien. 

 

9. Datum volgende vergadering 

De Raad beslist volgende vergadering te houden op maandag 16 juni 2014. 


