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BIJEENROEPING 
Raad voor maatschappelijk welzijn 
 

Maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur 
 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de heer Jef Vissers, heeft de eer U uit te 
nodigen voor de 1° maal, tot het bijwonen van de vergadering van de Raad voor maatschappelijk 
welzijn op maandag 25 februari 2019 te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het stadhuis. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  28 januari 2019. 
 2. Goedkeuren van de aanduiding van een afgevaardigde voor de Lokale Adviescommissie. 
 3. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van IOK  van 19 maart 2019 . Goedkeuren van het voorstel van IOK voor de samenstelling 
van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. 

 4. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Welzijnszorg Kempen op 19 maart 2019. Aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. Goedkeuren van het voorstel van Welzijnszorg 
Kempen voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een 
kandidaat-bestuurder. 

 5. Goedkeuren van het jaarverslag van de schuldbemiddelingsdienst van OCMW Hoogstraten 
als instelling voor schuldbemiddeling om de erkenning te behouden. 

 6. Goedkeuren van de verhoging van de werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen in functie 
van de ondersteuning van een residentieel centrum voor personen met een verslaving. 

 7. Goedkeuring van het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW 
Hoogstraten. 

 8. Herbevestiging van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 april 2015 
waarin de deontologische code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd 
goedgekeurd. 

 9. Aanstellen van Welzijnszorg Kempen als functionaris gegevensbescherming. 
 
 

Hoogstraten, 15 februari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

 
Jef Vissers 

voorzitter 
 


