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Kortrijk, 13 mei 2016

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 19 mei 2016 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Mandatering in de Lokale Adviescommissie en Vereniging Ons Tehuis. Aktename.

3. Rapportering na 1ste kwartaal 2016. Aktename.

4. Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

5. Herlokalisering buurtgerichte buitenschoolse opvang De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

6. Prijssetting Buitenschoolse Opvang De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

7. Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus

Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum. Kennisgeving

opstart der werken, nulstaat en subsidieregeling.

8. Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en administratie

zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.

9. Wijze van gunning ABR verzekering voor bouwen volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf.

10. Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en onderhoud van persoonsgebonden linnen van

de residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring starten procedure en publicatie van de opdracht,

goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectiecriteria.

11. Werken voor nieuwe Cv-installatie in bestaande woningen. Voorstel tot gunning.

12. Restauratiedossier Begijnhof - Fase 9: woningen 3-4-5-6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Huurprijzen begijnhofwoningen 37 tot en met 40. Voorstel tot goedkeuring.

14. Verkoop Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring bod.

15. Verkaveling Oostrozebeke. Voorstel tot goedkeuring verkavelingsovereenkomst met buur.

16. Vastleggen selectieprocedure en aanleggen werfreserve voor de functie van assistent begeleider

buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

17. Bekrachtiging selectieprocedure deskundige administratie.

18. Bekrachtiging selectieprocedure ergotherapeut.

19. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Waarneming en toelage waarnemend secretaris.

2. Aanvaarden en weigeren kandidaten deskundige administratie.

3. Aanvaarden en weigeren kandidaten ergotherapeut.

4. Aanvaarden en weigeren kandidaten teamverantwoordelijke leerwerkplaats.

Hoogachtend,
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