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«Stad»

Kortrijk, 1 juli 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 7 juli 2016 om 19.00 uur.

Voorafgaand aan de zitting zal er om 18 uur opnieuw een ontmoeting zijn met de vzw Akzie. U wordt hier

allen van harte op uitgenodigd.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Kennisgeving van tariefverhogingen bij woonzorgcentra en flats.

3. Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema’s, ten voordele van

financieel behoeftige bewoners in woonzorgcentra.

4. Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

5. Inzetten middelen binnenlands bestuur voor de aanpak van vluchtelingen. Voorstel tot goedkeuring.

6. Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant, kinderopvang, zorgbedrijf.

Voorstel tot gunning.

7. Aankoop van drie bestelwagens. Voorstel tot gunning.

8. Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer. Stopzetting van de

gunningsprocedure en goedkeuring nieuwe prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking met aangepast bestek.

9. Aankoop cilindercombinatie en sloten voor Ten Olme. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Raamcontract voor het leveren van klein niet-elektrisch keukenmateriaal. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

11. Medicatiebeheer woonzorgcentra. Voorstel aankoop medicatiemodule Gernis & Homelink.

12. Uitrol WiFi in de woonzorgcentra. Voorstel tot goedkeuring.

13. Functie van buurtwerker: vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure.

14. Functie woonzorgverlener: vacantverklaring en invulling via werving.

15. Herziening raadsnota toekenning anciënniteiten uit vroegere prestaties bij indiensttreding.

16. Besteding middelen sociale maribel. Voorstel tot goedkeuring.

17. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling deskundige administratie.

2. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

3. Vaststellen werfreserve assistent kindbegeleider buitenschoolse opvang.

4. Individuele weddevaststelling.

5. Klachten huurders Begijnhofwoning. Voorstel tot aanstelling advocaat.
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