
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 11 juni 2015

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 dinsdag 26 mei 2015 eerstkomend om 18.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Vaststelling van de OCMW-jaarrekening 2014.

3. Rapportering na 1ste kwartaal 2015.

4. Verslaggeving van aan raadsleden terugbetaalde communicatiekosten.

5. Voorstel tot afboeking van oninbare vorderingen.

6. Kennisgeving en duiding CBS beslissing Uitpas met sociaal tarief voor mensen in armoede.

7. Sociale huurwoningen De Nieuwe Lente: afrekening huurlasten en bepalen nieuwe maandelijkse huurlasten.

8. Sociale huurwoningen Overleie 41-43: aanpassing intern huurreglement.

9. Continueren samenwerkingsovereenkomst V.O.R.K. Voorstel tot goedkeuring.

10. Aanvraag bouwvergunning dossier woonzorgcentrum, assistentiewoningen, buurthuis en

infrastructuurwerken Bellegem. Aktename start uitvoeringsontwerp.

11. Zorgcampus Bellegem: aanleg van de garageweg. Goedkeuring van de overeenkomsten met de aanpalers.

12. Zorgcampus Bellegem: grondruil met aangelande. Voorstel tot goedkeuring.

13. Aankoop pand voor volksrestaurant, zorgbedrijf en kinderopvang.

14. Leveren en plaatsen van vaatwasmachines. Voorstel tot gunning.

15. Raamcontract voor onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen. Goedkeuring lastvoorwaarden

en gunningswijze en mandaat aan OCMW Harelbeke om op te treden als opdrachtencentrale.

16. Raamovereenkomst voor de levering van banden voor voertuigen en gerelateerde diensten. Volmacht aan

Stad Kortrijk voor het organiseren van de prijsaanvraag voor samenaankoop. Voorstel tot goedkeuring.

17. Verkoop pand Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring.

18. Verkiezing van twee afgevaardigden in de algemene vergadering van de vereniging W13.

19. Aanstelling beheerders in de raad van bestuur van de vereniging W13.

20. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling van een raadsman voor geschillenoplossing voor de vrederechter. Voorstel tot goedkeuring.

2. Instellen van hoger beroep bij het Arbeidshof en aanstellen van een raadsman.

3. Hoger beroep bij het Arbeidshof tegen een beslissing van het BCSD. Voorstel tot aanstelling raadsman.

4. Intern zorgteam – vertrouwenspersonen.

5. Aanstelling contractuelen van onbepaalde duur.

6. Poetsdienst: einde tewerkstelling huishoudhulp.

7. Verlenging aanstelling en waarnemingstoelage waarnemend secretaris.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter
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