
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 8 juni 2017

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 juni 2017 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Toelichting over de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen op grondgebied Kortrijk en

aanduiding van de vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergaderingen van CVBA De

Goedkope Woning en CVBA De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 29 juni 2017.

3. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni

2017 om 15u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

4. CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij – buitengewone algemene

vergadering van 29 juni 2017 om 16u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

5. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni

2017 om 17u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

6. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni

2017 om 18u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. Aanduiden

vertegenwoordiger vanuit de OCMW-raad in CVBA met een sociaal oogmerk “Wonen Regio Kortrijk”.

7. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – Kapitaalverhoging. Aktename.

8. OCMW-vereniging AUDIO: Aktename jaarrekening 2016.

9. OCMW-vereniging W13: Aktename jaarrekening 2016.

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

uitvoerbaarverklaring.

11. Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot aanpassing.

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

Blokkenhuizen). Voorstel tot goedkeuring.

13. Softwaremodule ‘Beheer GPMI’. Voorstel tot aankoop.

14. Vernieuwing Microsoft Office 365 licenties. Voorstel tot gunning.

15. Temperatuurregistratie en alarmering. Voorstel tot aankoop systeem.

16. Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Voorstel tot gunning.

17. Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk. Voorstel tot

gunning.

18. Aankoop bain-mariewagens. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Aankoop kaas- en vleessnijmachine. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
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20. Cv-installatie in 4 woningen in de Mortagnelaan Bellegem. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

21. Volmacht aan intercommunale Leiedal voor het organiseren van een offerteaanvraag voor de

groepsaankoop van aardgas en van elektriciteit voor de periode 2018-2020. Voorstel tot goedkeuring.

22. Evaluatie decretale graden: aanstelling extern bureau – samenwerking met Jobpunt Vlaanderen.

23. Vacantverklaring administratief medewerker en vastleggen selectieprocedure.

24. Feitelijke vereniging Sodiperkoo. Voorstel tot aanstelling nieuwe secretaris vanaf 1 januari 2018.

25. Varia

GESLOTEN ZITTING

1. WZC Bellegem.

2. WZC Sint-Jozef.

3. Vereniging Infohos in vereffening: algemene vergadering. Standpuntbepaling vertegenwoordigers.

4. Gerechtelijke procedure tot inning openstaande facturen. Aanstelling advocaat.

5. Dagvaarding. Aanstelling advocaat.

6. Aanstelling en vastleggen werfreserve jurist.

7. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten stafmedewerker financiën.

8. Toekennen van een toelage wegens opdrachthouderschap verlenging opdrachthouderschap

stafmedewerker financiën.

9. Waarneming hogere functie en toekennen waarnemingstoelage verlenging waarneming

hoofdmaatschappelijk werker.

10. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

11. Aanstelling trajectbegeleider vanuit de werfreserve.

12. Pensioneringen.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter


