
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 11 oktober 2018

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 18 oktober 2018 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

0. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

1. Dwangbevelen - Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij een aantal dossiers: voorstel tot visering en

uitvoerbaarverklaring.

2. Provisies - Toekenning kasprovisie aan SWITCH – Aktename.

3. Provisies - Verdubbeling van de toegekende kasprovisies aan de woonzorgcentra – Aktename.

4. Camerareglement - Voorstel tot goedkeuring.

5. Archief - Verhuis archief OCMW naar Trezoor – Gunning.

6. Keuringen - Raamcontract keuringen met een looptijd van 3 jaar – Gunning.

7. Raamovereenkomst - Aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor Stad en OCMW (2019-

2022) – Goedkeuren.

8. Verkoop hoeve en grond in Zwevezele. – Wijziging eindepachtregeling en verkoopsvoorwaarden. –

Goedkeuren.

9. Selectieprocedure deskundige activering – Bekrachtiging.

10. Vacantverklaring logistiek medewerker - Aanleggen verlengbare werfreserve.

11. Sociale maribel - Vacantverklaring functie woonzorgverlener.

12. Vakantiekalender - Vaststellen vakantiekalender 2019.

GESLOTEN ZITTING

13. Gerechtelijke procedure tot inning openstaande facturen - Aanstelling advocaat.

14. Aanstelling financieel directeur - Aktename definitieve aanstelling.

15. Aanstelling - Contractuelen onbepaalde duur.

16. Waarneming hogere functie - toekennen van een waarnemingstoelage.

17. Terbeschikkingstelling - Verlenging terbeschikkingstelling van een statutair personeelslid aan de VVSG.

18. Vacature deskundige activering - Aanvaarding en weigering van de kandidaten deskundige activering.

19. GROEP Kortrijk/aankoopteam - Aktename resultaat selectieprocedure deskundige aankoop (B1-3) en

samenstelling wervingsreserve.

20. Vacantverklaring - Functie maatschappelijk werker sociale dienst - team tijdelijke opvang (B1-3) en

aanstelling vanuit de Werfreserve.

21. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - Contractueel personeelslid.
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Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter


