
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 18 augustus 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 25 augustus 2016 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Rapportering na 2de kwartaal 2016. Aktename.

3. Tevredenheidsonderzoek Sociaal Huis en Sociale Dienst. Voorstel tot goedkeuring.

4. Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen, farmaceutische

producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke,

Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar. Voorstel tot gunning.

5. Aankoop wagen op aardgas voor dagcentrum de Kolleblomme. Aktename.

6. Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel-)vervoer. Voorstel tot gunning.

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

van residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring lastvoorwaarden.

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

van residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

9. Onderhoud kleine gasketels. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Zinkwerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

11. Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

12. Verkaveling Cottereelstraat, Vichte. Verkoopvoorwaarden verkaveling uit 1979.

13. Vacantverklaring kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang en invulling via de werfreserve.

14. Bekrachtiging selectieprocedure woonzorgverlener.

15. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten woonzorgverlener.

2. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

3. Vacantverklaring functie kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang en invulling vanuit de werfreserve.

4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten door de werknemer.

5. Aanstellingen deskundige administratie en vaststellen van de werfreserve.

6. Personeelspunt.

Hoogachtend,

Philippe De Coene
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