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Kortrijk, 7 juni 2018

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

vinden in Mentor vzw, Wandelweg 11 in Kortrijk op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur.

De vergadering vindt plaats aansluitend op de algemene vergadering van Mentor vzw. Er zullen op de parking

een aantal plaatsen gereserveerd worden voor u. Als de parking toch volzet is kan u parkeren op de parking

aan de overkant van de straat.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Jaarrapportering interne controle 2017. Aktename.

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

uitvoerbaarverklaring.

4. Aktename goedkeuring aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ en voorstel tot

goedkeuring uitvoeringsmodaliteiten en samenwerkingsovereenkomst met W13.

5. Aangepast huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot

goedkeuring.

6. Samenwerkingsovereenkomst tussen de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel en de omliggende

scholen. Voorstel tot goedkeuring.

7. Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang (de

Blokkenhuizen). Voorstel tot gunning.

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

zorgbedrijf. Aktename voorlopige oplevering. Goedkeuring eindafrekening en vraag tot bijkomend ereloon

voor de ontwerpers.

9. Mandaat aan W13 om op te treden als opdrachtencentrale voor de aankoop van een koelwagen voor

V.O.R.K. Voorstel tot goedkeuring.

10. Raamcontract keuringen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en aan te schrijven firma’s.

11. Verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade voor de gebouwen en voor elektronica met een

looptijd van 5 jaar. Goedkeuring verlenging huidig contract met 2 jaar.

12. Groepspolis hospitalisatieverzekering. Voorstel tot opzeg huidige polissen en aansluiting op de polis van

de stad Kortrijk.

13. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling en vastleggen werfreserve centrumleider (B1-3).

2. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

3. Aktename aanvaarding en weigeren kandidaten Jurist “Groep Kortrijk” (A1a-A3a).
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Hoogachtend,

Philippe De Coene
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