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Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Administratief toezicht Zitting van 9 april 2018 

 
 
 

Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane 
Vingerhoets, raadslid; mevrouw Marianne Dillen, raadslid; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Alfred 
Steyaert, raadslid; mevrouw Pegie Pauwels, raadslid; de heer Koen Vermeulen, raadslid; de heer 
Thomas Wellens; mevrouw Geert Verrelst, algemeen directeur waarnemend 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur 

 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2018_RMW_00119 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

2 2018_RMW_00093 Organisatie van interne controle - Samenstelling 
 informatieveiligheidscel en informatieveiligheidsplan - 

kennisneming 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Informatie is een vitaal bedrijfsmiddel en moet daarom op geschikte wijze beschermd 
worden. 

 
 
 

3 2018_RMW_00105 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Aanstelling van de 

veiligheidsconsulent van Kina als Data Protection Officer 
- goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de veiligheidsconsultent van 
Kina aan te stellen als Data Protection Officer in het kader van de nieuwe wetgeving op 
gegevensbescherming. 
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4 2018_RMW_00100 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Samenaankoop poetsproducten en hygiënisch papier - 

goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Een nieuwe samenaankoop voor poetsproducten en hygiënisch papier is nodig. 

 
De gemeente Berlaar zal als opdrachtencentrale de procedure m.b.t. overheidsopdracht tot 
samenaankoop van poetsproducten en hygiënisch papier voeren in naam van de gemeenten 
Nijlen, Olen, Grobbendonk en Putte, de OCMW's Olen en Berlaar en AGB Olen en Nijlen 
en zal bij de gunning van de opdracht optreden. 

 
 
 
 

Mens 
 

Sociale dienst 
 

5 2018_RMW_00099 Goederen en diensten aan externe - 
Projectoproep geïntegreerd breed onthaal - 
goedkeuring Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Projectoproep: geïntegreerd breed onthaal (GBO) 

 
 
 
 

6 2018_RMW_00101 Goederen en diensten aan externe - Project: Het 
CAW Boom Mechelen Lier komt naar je toe - 
goedkeuring Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Project: Het CAW Boom Mechelen Lier komt naar je toe 

 
 


