
 

 

 

 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 
____________________________ 

 
Ingevolge artikel 74 van de het decreet lokaal bestuur kondigt de Voorzitter van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, en het Vast Bureau van de stad Kortrijk aan dat op maandag 
11 februari 2019, aansluitend op de Gemeenteraad, in de gemeenteraadszaal van het 
stadhuis een vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats vindt waarin 
onderstaande dagorde zal worden behandeld. 
 
 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN  
MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 

_______________________________________ 
 

DAGORDE 
 

Openbare zitting: 
______________ 
Vincent Van Quickenborne  
Communicatie en Recht  

1 2019_OR_00006 Raad voor maatschappelijk welzijn - Huishoudelijk reglement - 
Vaststellen. 
 
2 2019_OR_00022 Bijzonder comité voor de sociale dienst. - Aktename vervanging bij 
tijdelijke afwezigheid.  
 
3 2019_OR_00016 Lokale adviescommissie. - Verkiezing van een vertegenwoordiger van de 
raad in de lokale adviescommissie (LAC) betreffende de minimale levering van elektriciteit, 
gas en water.  
 
4 2019_OR_00020 Feitelijke vereniging Sodiperkoo - Verkiezing van de voorzitter.  
 
5 2019_OR_00008 Welzijnsvereniging VOT - Verkiezing van de afgevaardigden in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
6 2019_OR_00007 Welzijnsvereniging W13 - Verkiezing van de afgevaardigden in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
7 2019_OR_00013 Welzijnsvereniging Infohos in vereffening - Verkiezing van de 
afgevaardigde in de algemene vergadering.  
 
8 2019_OR_00012 Welzijnsvereniging Audio - Verkiezing van de afgevaardigde in de 
algemene vergadering.  
 
9 2019_OR_00014 Vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw - Verkiezing van de 
afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
10 2019_OR_00015 Ziekenhuisvereniging AZ Groeninge. - Verkiezing van de afgevaardigden 
in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
11 2019_OR_00017 De Poort vzw voor wonen en werk - Verkiezing van de afgevaardigden 
in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
12 2019_OR_00018 Mobiel vzw - Verkiezing van de afgevaardigde in de algemene 
vergadering.  
 



 

 

13 2019_OR_00011 Deltagroep. Personele unie van Constructief vzw en Kringloopcentrum 
Zuid-West-Vlaanderen vzw. - Verkiezing van de afgevaardigde in de algemene vergadering.  
 
14 2019_OR_00019 CVBA Kanaal 127 - Verkiezing van de afgevaardigde in de raad van 
bestuur.  
 
15 2019_OR_00009 Wonen regio Kortrijk - Verkiezing van de afgevaardigde in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. 
 
16 2019_OR_00010 Centrum voor Basiseducatie Kortrijk-Roeselare - Verkiezing van de 
afgevaardigde in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  
 
IT-Servicedesk 

17 2019_OR_00021 Raamovereenkomst "ICT Opdrachtencentrale - stad Brugge en andere 
entiteiten voor drie jaar, driemaal met één jaar verlengbaar" - Afname – Goedkeuren.  
 
Arne Vandendriessche  
Aankoop  

18 2019_OR_00023 2018/1661 - Raamovereenkomst voor telecommunicatiediensten via een 
opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2019-2025 - 
Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.  
 
Kelly Detavernier  

Communicatie en Recht  
19 2019_OR_00005 Bevoegdheden raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau - 
Definitie dagelijks bestuur – Vaststellen. 
 
20 2019_OR_00004 Dagelijks personeelsbeheer - Definiëring van het begrip dagelijks 
personeelsbeheer – Vaststellen.  
 
Philippe De Coene  
Zorg  

21 2019_OR_00024 Erkenning Biezenheem. - Overname voorafgaande vergunning van 5 
ROB-bedden. 
 

 
____________________________________________________________ 
 
Mondelinge vraagstelling door de raadsleden 
____________________________________________________________ 
 

 
 

8500 Kortrijk, 01 februari 2019 
 
 

Algemeen directeur Voorzitter  
Nathalie Desmet Tiene Castelein 
 


