
«Aanspreking» «Voornaam» «Naam»

«Functie»

«Straatnr»

«Stad»

Kortrijk, 23 augustus 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 31 augustus 2017 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Eedaflegging secretaris.

3. Eedaflegging financieel beheerder.

4. Rapportering na 2de kwartaal 2017.

5. Voorstel tot besteding van schenkingen met specifiek doel.

6. Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid (de Brug) in kader van pilootprojecten: “geïntegreerde

zorg voor chronisch zieken”. Engagementsverklaring.

7. Voorstel tot vergoeding aan AZ Groeninge voor vroegtijdige overdracht aan het OCMW van de

4°verdieping van de buda-vleugel.

8. Goedkeuring plan van aanpak inrichting oud ziekenhuis tot kantoorruimte voor dienstverlening OCMW.

9. WZC Bellegem: heraanbesteding. Voorstel tot gunning.

10. Aankoop bain mariewagens. Voorstel tot gunning.

11. Aankoop kaas- en vleessnijmachine. Voorstel tot gunning.

12. Aanpassingswerken aan beide personenliften Lichtendal. Voorstel tot gunning.

13. CV installatie in woningen Mortagnelaan Bellegem. Voorstel tot gunning.

14. Raamcontract autoverzekeringen en dienstverplaatsingen. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze en lijst aan te schrijven makelaars.

15. Aankoop 2 bestelwagens op aardgas. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

16. Raamcontract wijnen en sterke dranken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring

starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve

selectiecriteria.

17. Raamcontract frisdranken en bieren. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

18. Goedkeuring voor toetreden tot groepsaankoop voor raamcontract leveren van hef- en tilliften via

zorgbedrijf Antwerpen.

19. Glasvezelverbinding naar nieuw politiekantoor. Aansluiting site Drie Hofsteden. Voorstel tot

kostendeelname.

20. Informatieveiligheid. Uitvoeren penetratietest en phishing test. Voorstel tot gunning.

21. Begijnhof. Koppeling nieuwe camera’s en aanpassing opnameconsole. Voorstel tot gunning.

22. Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge aanpassingen met betrekking tot onbetaald verlof/Vlaams

zorgkrediet/federale thematische loopbaanonderbreking/verankering bedrag

maaltijdcheques/fietsvergoeding.

23. Aanleggen van een verlengbare werfreserve functie maatschappelijk werker en vastleggen

selectieprocedure.

24. Varia.
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GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling en vastleggen werfreserve administratief medewerker.

2. Aktename aanstelling HR-manager “Groep Kortrijk”.

3. Vacant verklaring en aanstelling assistent kinderbegeleider vanuit de werfreserve.

4. Vacant verklaring en aanstelling maatschappelijk werkers uit de werfreserve.

5. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

6. Aanvaarden en weigeren kandidaten stafmedewerker facility.

7. Toekenning van een vergoeding wegens opdrachthouderschap.

8. Individuele weddevaststelling.

9. Voorstel tot verkoop van dienstwagen AUDI A4.

10. Aanstelling advocaat in rechtsbijstand wegens dagvaarding personeelslid.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter


