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BERICHTEN

Juni 2009

O.C.M.W. – VLAANDEREN

REGISTER BEKENDMAKING REGLEMENTEN
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de aantekeningen in het
register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei jl., zijn de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in Vlaanderen ertoe gehouden, met ingang van 1 juli 2009, een register bij te houden voor de bekendmaking van de reglementen, vermeld in artikel 187, lid 1, van het nieuwe OCMW-decreet1.
Het betreft de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités die, eveneens met ingang van 1 juli 2009, door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
worden bekendgemaakt door middel van een aanplakbiljet dat het onderwerp van het reglement vermeldt,
de datum van de beslissing waarbij het reglement werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing
van de toezichthoudende overheid, dat opgehangen wordt op een aanplakbord aan de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aangeplakt blijft gedurende ten minste twintig dagen.
De verplichting tot het houden van een register waaruit de bekendmaking en de datum van de bekendmaking van bovenstaande reglementen blijkt, rust op de secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De aantekeningen in het register worden genummerd, gedateerd en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Beschikbaar bij UGA:
6.148-1VL

Register voor de bekendmaking van de reglementen vermeld in artikel 187, lid 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B. Vl. Reg. 15-5-2009, B.S. 29-5-2009).

Merk op dat elk bijzonder register dat u wenst, gerealiseerd kan worden door onze diensten, op basis van
een kopie die door u wordt bezorgd.
Bovendien worden alle registers waarover wij beschikken of die wij voor u kunnen opmaken, geïdentificeerd
door het opkleven van etiketten op de kaft en, indien de dikte van de rug het toelaat, ook op de rug. Deze
etiketten kunnen volledig met de gevraagde tekst gedrukt worden en dan op de registers of inbindingen
aangebracht worden.
1

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S. 24-12-2008.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met
één van onze vertegenwoordigers of met onze commerciële dienst
Onze vertegenwoordigers voor het Vlaams Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be

Johnny Vandeweyer
GSM: 0477 61 52 50
e-mail: johnny.vandeweyer@uga.be

Onze vertegenwoordiger voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be

Onze interne commerciële dienst:
Catherine Deblon
Tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 HEULE

O.C.M.W. - VLAANDEREN
DRUKWERK
REGISTER BEKENDMAKING
REGLEMENTEN
Gelieve te leveren voor rekening van het O.C.M.W. van
....................................................................................................................................

................

Naam:

ex. 6.148-1VL

Frankering

postnummer:

..................................................................

houdende ................ * bladen

Division of ContinugaTM nv

.......................................................................................................................

Datum: .............................................................................

Stijn Streuvelslaan 73
8501 HEULE

Functie: .................................................................................................................... Handtekening:

............................................................

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Indien u de UGA-berichten op die manier wenst te ontvan-

gen, gelieve dan hiernaast uw e-mail adres te vermelden: .................................................................................................................................

* Een register bestaat uit 50, 100, 150 of 200 bladen.

