
 

raad voor maatschappelijk welzijn 

toelichtende nota Zitting van 23 oktober 2018 

 

OPENBARE ZITTING 

Sector ondersteunende diensten  

Staf van de algemeen directeur 

 

1              2018_RMW_00039 Cipal dv: goedkeuring statutenwijziging 

Beknopte samenvatting 

Het OCMW is vennoot van de intercommunale Cipal (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen 

en Limburg). Cipal dv nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van Cipal dv op 14 december 2018. 

Cipal dv legt op de algemene vergadering van 14 december 2018 een statutenwijziging voor. De raad 

voor maatschappelijk welzijn keurt deze statutenwijziging goed. 

2              2018_RMW_00040 Cipal dv: uitnodiging buitengewone algemene 

vergadering 14 december 2018 en aanduiding 
afvaardiging 

Beknopte samenvatting 

Het OCMW is vennoot van de intercommunale Cipal (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen 

en Limburg). Cipal dv nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van Cipal dv op 14 december 2018. 

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de afgevaardigde om te handelen conform de 

beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de statutenwijziging. 

 

3              2018_RMW_00043 Welzijnszorg Kempen: statutenwijziging 

Beknopte samenvatting 

Het OCMW is vennoot van Welzijnszorg Kempen. 

Welzijnszorg Kempen stelt een statutenwijziging voor. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt 

deze statutenwijziging goed. 

 



4              2018_RMW_00041 Welzijnszorg Kempen: uitnodiging buitengewone 

algemene vergadering 14 november 2018 

Welzijnszorg Kempen en aanduiding afvaardiging 

Beknopte samenvatting 

Het OCMW is lid van Welzijnszorg Kempen. Op 14 november is er een buitengewone algemene 

vergadering gepland.  

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de afgevaardigde om te handelen conform de 

besluiten die door de raad voor maatschappelijk welzijn van Herentals worden genomen over de 

statutenwijziging. 

5              2018_RMW_00034 Stuurkaart dienstverlening september 2018 

Beknopte samenvatting 

De stuurkaart dienstverlening bevat kengetallen van het huidige kalenderjaar die weergeven hoe de 

dienstverlening maandelijks evolueert. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de stuurkaart dienstverlening van september 

2018. 

Dienst financiën 

 

6              2018_RMW_00042 Vaststelling budgetwijziging 2018/1 

Beknopte samenvatting 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt budgetwijziging 2018/1 en de verklarende nota goed. 

De budgetwijziging wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraad van Herentals en aan 

de provinciegouverneur van Antwerpen. 


