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Kortrijk, 9 oktober 2014

U wordt beleefd uitgenodigd op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die plaats zal

vinden in de Sint-Annazaal van het Begijnhof op donderdag 16 oktober 2014 eerstkomend om 20.00 uur.

Om 19.00 uur starten de dialoogtafels met vertegenwoordigers van A’kzie, Vormingsplus en Samenlevings-

opbouw in het kader van de Wereldverzetdag tegen armoede. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2013 en kwijting aan de financieel beheerder.

3. Dienst maaltijden aan huis. Voorstel tot wijziging criteria.

4. Hervestiging van vluchtelingen in België. Voorstel tot verlenging deelname OCMW.

5. Project Visite in de deelgemeente Bellegem. Stand van zaken.

6. Goedkeuring voorontwerp en richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel

plan voor zorgcampus Bellegem.

7. Goedkeuring voorontwerp en richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel

plan voor zorgcampus Sint-Jozef.

8. Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

9. Leveren keukendisposables. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Restauratie klooster Augustinessen: gevels en daken. Goedkeuring bestek en indienen subsidiedossier.

11. Restauratie Begijnhof fase 7: woning 31, Huis Grootjuffrouw. Goedkeuring aangepast dossier.

12. Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in het

Baggaertshof. Aanpassing reglement.

13. Verkoop landbouwgrond in Koomen-Waasten. Principiële beslissing.

14. Verkaveling bouwgrond en verkoop landbouwgrond in Oostrozebeke. Principiële beslissing.

15. Onderhandse verkoop gebouw Spoorweglaan 9 (Achturenhuis). Principiële beslissing.

16. Vroegtijdige stopzetting erfpachtovereenkomst stad-OCMW voor een gedeelte van de linkervleugel van het

WZC Sint-Jozef gelegen Condédreef te Kortrijk (kinderopvang). Voorstel tot goedkeuring.

17. Raamcontract hard- en software. Bijkomende afname 2014.

18. Wijziging van de modaliteiten voor de personeelshuldiging. Voorstel tot goedkeuring.

19. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanvaarden en weigeren van de kandidaturen voor de functie van brugfiguur flankerend onderwijs.

2. Contractuele aanstelling onbepaalde duur.

3. Aktename eedaflegging.

4. Contractueel personeelslid – beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter

Budastraat 27
8500 Kortrijk

T 056 24 48 00
F 056 24 48 48

info@ocmwkortrijk.be
www.ocmwkortrijk.be

Belfius 091-0009233-47

open

ma tot do van 9-12 uur
en van 13-16 uur

vrijdag van 9-12 uur

Erkende instelling voor
schuldbemiddeling

14AB/74/98/014

O.R. 0212 189 676


