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Kortrijk, 10 december 2015

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

vinden in de POLYVALENTE ZAAL in het OCMW, BUDASTRAAT 27 (dus niet in het Begijnhof). Dit omwille van

de traditionele kerstdrink van het OCMW-personeel die start om 17 uur op de binnenkoer van het OCMW.

U bent daar van harte uitgenodigd.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Oprichting Zorgbedrijf OCMW-vereniging titel 8 hfdst.1 OCMW-decreet – opdracht tot opmaak statuten en

opdracht tot verlenen van procesbegeleiding.

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

4. Voorstel tot aangaan leningen na onderhandelingsprocedure.

5. Voorstel tot verkoop van effecten.

6. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en het Energiehuis W13. Aktename

van de overheveling van de lopende energieleningen en de kredietportefeuille.

7. Overeenkomst met Eandis over de installatie en het beheer van oplaadterminals. Voorstel tot goedkeuring.

8. Voorstel tot inrichting gebouw voor hulpverleningsorganisatie Tejo vzw.

9. Verbeteren en versterken van voedselherverdeling: van caritatieve voedselbedeling naar een lokale,

duurzame en inclusieve voedselstrategie. Voorstel tot goedkeuring en aktename indiening aanvraagdossiers.

10. Samenwerkingsovereenkomst vzw de Stuyverij in kader van project Foodtrucks. Voorstel tot goedkeuring.

11. Masterplan voor de realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het

zorgbedrijf. Voorstel tot goedkeuring.

12. Bouwproject DAM 49-53: aktename voorlopige oplevering en goedkeuring eindafrekening.

13. Aankoop van grootkeukentoestellen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Raamcontract drukken van buurt- en personeelskranten met een looptijd van 3 jaar. Goedkeuring verlenging

opdracht met 1 jaar.

15. Vergunningsaanvraag voor het vellen van 5 bomen tuin WZC Sint-Jozef.

16. Digitale TV woonzorgcentra. Voorstel aansluiten voorstel opdrachtencentrale Zorgbedrijf Antwerpen.

17. Gebruiksovereenkomst met de Stad Kortrijk voor de gebouwen met grond gelegen Tuinstraat 27 en

Nieuwstraat 38 voor de tijdelijke herhuisvesting van crisisopvang.

18. Gebruiksovereenkomst met de stad Kortrijk voor de gronden op Kortrijk Weide. Voorstel tot goedkeuring.

19. Verkoop van landbouwgrond in Harelbeke voor de uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers.

20. Aanpassing arbeidsreglement leerwerknemers.

21. Aanpassing reglement variabele werktijd.

22. Besteding VIA middelen en aanpassing van de rechtspositieregeling.

23. Vakantiekalender 2016. Voorstel tot goedkeuring.

24. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Weddevaststelling functionele loopbaan.

2. Weddevaststelling toegekende geldelijk anciënniteit.

3. Aktename eedaflegging.

4. Heraanstelling weerwerk geco – kinderopvang.
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5. Aanstellingen contractuelen onbepaalde duur.

6. Aanstelling van deskundige communicatie en aanleggen werfreserve.

7. Aanstelling van maatschappelijk werker en aanleggen werfreserve.

8. Aanstelling van deskundige administratie en aanleggen werfreserve.

9. Aanstelling van een brugfiguur onderwijs en aanleggen werfreserve.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter


