
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 11 december 2014

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

vinden in de polyvalente zaal van het OCMW, Budastraat 27 op donderdag 18 december 2014 om 19.00 uur.

Om 17.00 uur vindt er onder het afdak een kerstdrink plaats voor het personeel. U wordt hiervoor als

raadslid ook van harte uitgenodigd.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming.

3. Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring.

4. Meldpunt Kinderopvang: overdracht naar het Sociaal Huis Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

5. Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot goedkeuring prijzen 2015.

6. Samenwerking OCMW-Stad inzake ICT. Voorstel tot goedkeuring beheersovereenkomst.

7. Informatieveiligheid. Aanpak gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan voor Stad en OCMW en aanstelling

veiligheidsconsulent voor 2015.

8. Plus release 2014 Logins voor sociale dienst. Voorstel tot aankoop.

9. Project ‘Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te

Kortrijk’. Goedkeuring termijnverlenging van 102 kalenderdagen voor de percelen HVAC, Elektriciteit en lift.

10. Aktename gunning raamcontract verzorgingsmateriaal via groepsaankoop georganiseerd door SAK vzw.

11. Onderhoudsschilderwerken 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Ontwerp infrastructuur voor verkaveling Oostrozebeke. Voorstel tot gunning.

13. Perceel gelegen Molentjesstraat te Kooigem. Voorstel tot goedkeuring overeenkomst met de Stad Kortrijk.

14. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en vzw Wit.h. Voorstel tot verlenging.

15. Aanvraag restmiddelen VIA. Voorstel tot goedkeuring.

16. Vakantiekalender 2015. Voorstel tot goedkeuring.

17. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Functionele loopbaan: individuele weddenvaststellingen.

2. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie van assistent begeleider kinderopvang.

3. Varia: stand van zaken diverse items.

Hoogachtend,

Philippe De Coene
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