OCMW MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE VOORZITTER,
Conform artikel 285 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de OCMW-raad is bijeengekomen op maandag 19 oktober 2020 in het stadhuis te Mesen, en
onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze lijst der beslissingen wordt gepubliceerd op de website van de stad Mesen en digitaal
bezorgd aan de toezichthoudende overheid conform art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

LIJST BESLISSINGEN OCMW-RAAD
1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 28 september 2020 wordt, na kennisname, eenparig
goedgekeurd. Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze
zitting.
3. Minimale gaslevering winter 2020-2021 : goedkeuring.
De raad besluit eenparig om in te stappen in het systeem voor de minimale levering van aardgas
tijdens de periode van 01 november 2020 tot en met 31 maart 2021.
Het gedeelte van de levering dat niet ten laste wordt genomen door de aardgasdistributienetbeheerder, zal worden betaald met de coronamiddelen die aan het OCMW werden toegekend.
Iedere aanvraag zal worden beoordeeld door het bijzonder comité voor de sociale dienst, op basis
van een sociaal onderzoek.
4. Vragen en antwoorden.
Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan
er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande
besluiten van de OCMW-raad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij
de toezichthoudende overheid (klik hier )
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De voorzitter,
Getekend door: Sandy Evrard (Signature)
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