
 

 

 

 

 

 

«Aanspreking» «Voornaam» «Naam» 

«Functie» 

«Straatnr» 

«Stad» 

Kortrijk, 12 december 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 15 december 2016 om 19.00 uur. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap “Zorg Kortrijk”. 

3. Beheer van stichtingen: overdracht van stad naar OCMW.  

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

5. Financiële tussenkomst van het OCMW voor financieel behoeftige bewoners in niet-eigen assistentie-

woningen. Voorstel tot goedkeuring. 

6. Samenwerkingsovereenkomst Scala/ Unie der zorgelozen (2014-2019) voor inhoudelijke uitbouw werking en 

samenwerking. Voorstel tot goedkeuring addendum.  

7. Werken gereserveerd voor sociale invoegbedrijven voor het project volksrestaurant, kinderopvang en 

administratie zorgbedrijf. Voorstel tot gunning. 

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

van residenten van de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning. 

9. Aankoop van een kipper aanhangwagen voor dienst facility. Voorstel tot goedkeuring. 

10. Besteding van de VIA-middelen voor lokale besturen door verhoging van de maaltijdcheques. 

11. Bekrachtiging selectieprocedure stafmedewerker HR. 

12. Aankoop softwarepakket jobsolutions. Voorstel tot goedkeuring. 

13. Varia. 

 

GESLOTEN ZITTING 

1. Vaststellen werfreserve maatschappelijk werker. 

2. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten stafmedewerker HR. 

3. Individuele weddevaststellingen. 

4. Assistent kindbegeleider: beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

5. Verlenging werfreserve assistent kindbegeleider Blokkenhuis. 

6. Aanstelling ergotherapeut vanuit de werfreserve na stopzetting contract titularis.  

7. Bevordering administratief assistent. 

8. Aktename eedaflegging personeelsleden. 

9. Aktename aanstelling case managers. 

10. Toekenning vergoeding wegens opdrachthouderschappen. 

11. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur. 

12. Terbeschikkingstelling maatschappelijk werken aan de Unie der Zorgelozen.  

 

Hoogachtend, 

 

Philippe De Coene 

Voorzitter 

Budastraat 27 
8500 Kortrijk 

T 056 24 48 00 

F 056 24 48 48 

info@ocmwkortrijk.be 
www.ocmwkortrijk.be 

Belfius  091-0009233-47 

 

open 

ma tot do van 9-12 uur 

en van 13-16 uur 

vrijdag van 9-12 uur 

 
Erkende instelling voor 

schuldbemiddeling 

14AB/74/98/014 

 

O.R. 0212 189 676 
 


