
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 9 september 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 donderdag 17 september 2015 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Vraag van VIPA om voor het lopend dossier “WZC De Weister” de verdere betaling van 20 jaarlijkse schijven

te vervangen door integrale uitbetaling van het saldo in 2015/2016.

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

4. Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Uitbreiding van het aantal opvangplaatsen. Bekrachtiging.

5. Inbedding in reguliere werking van Visite na het Europees Project. Voorstel tot goedkeuring.

6. Aanvraag extra subsidies voor Kinderopvang Blokkenhuis. Voorstel tot goedkeuring.

7. Publicatie van een pilootnummer van een magazine in het kader van armoedebestrijding. Voorstel tot

goedkeuring.

8. Aanstellen van het ontwerpersteam voor de realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en

administratief centrum voor het zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.

9. Richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het voorontwerp voor de realisatie van een

volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf.

10. Renovatiewerken voor crisisopvang, Brugsestraat 34 Kortrijk. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

11. Brandverzekering voor 5 sociale huurappartementen en Antigone, Overleiestraat 41-43 te Kortrijk. Voorstel

tot goedkeuring.

12. Woonzorgcampus Bellegem. Ontsluiting garageweg en beperkte grondruil. Aanstelling notaris.

13. Vacantverklaring administratief medewerker.

14. Vacantverklaring deskundige communicatie.

15. Vacantverklaring bij bevordering deskundige administratie.

16. Vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure maatschappelijk werker.

17. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

Hoogachtend,

Philippe De Coene
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