
 

 

 

 

 

 

«Aanspreking» «Voornaam» «Naam» 

«Functie» 

«Straatnr» 

«Stad» 

Kortrijk, 9 maart 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 16 maart 2017 om 19.00 uur. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

0. Toelichting OCMW-vereniging W13 door directeur Kim Van Belleghem.  

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. W13: toetreding nieuwe deelgenoot OCMW Wielsbeke. Voorstel tot goedkeuring. 

3. W13: goedkeuring regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding Solentra.  

4. W13: actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare groepen. Bijdrage deelgenoten.  

5. Afvaardiging in Mentor vzw. 

6. Vereffening vereniging Infohos: aanstellen raadsman. 

7. Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij een aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring. 

8. Voorstel om een deel van de opbrengsten ‘lokaal opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen. 

9. Aangaan leningen: voorstel tot toewijzing na  algemene offertevraag. 

10. Actieplan Eerste Hulp Bij Schulden (EHBS) en opstarten dienst Collectieve schuldenregeling (CSR). 

11. Voorstel tot ten laste name van kosten advocatuur voor opmaak verzoekschriften collectieve schuldenregeling. 

12. WZC De Zon Bellegem: aanpak opmaak wachtlijst en verhuis bewoners. 

13. Sociale flats Bellegem: omschrijving doelgroep bewoners. 

14. Logementshuis Wandelingstraat 9: stopzetting huidige invulling en verdere aanpak. 

15. Aankoop van fietstaxi’s. Goedkeuring wijze van gunning. 

16. Onderhoudsschilderwerken 2017. Voorstel tot gunning. 

17. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 1: verse vleeswaren. Voorstel tot gunning. 

18. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 2: gevogelte en kip. Voorstel tot gunning. 

19. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 3: charcuterie. Voorstel tot gunning. 

20. Armengoed Bissegem. Voorstel tot verkoop van de hoeve aan de Stad Kortrijk. 

21. Werving van een gezamenlijke HR-manager voor Groep Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring. 

22. Aanleggen werfreserve via bevordering van de functie administratief medewerker. 

23. Bekrachtiging selectieprocedure deskundige personeel. 

24. Vacantverklaring functie jurist. 

25. Vacantverklaring functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders. 

26. Vacantverklaringen. (dossier nog in opmaak) 

27. Varia. 

 

GESLOTEN ZITTING 

1. Aanvaarden en weigeren kandidaten deskundige personeel. 

2. Waarneming hogere functie en toekennen waarnemingstoelage. 

3. Vacantverklaring assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang en invulling uit de werfreserve. 

4. Projectmedewerker applicaties ICT (vzw): toekenning hogere weddenschaal. 

5. Voorstel tot gerechtelijke procedure voor invordering van huurachterstel bij bewoner van DAM en aanstelling 

advocaat. 

6. Voorstel tot gerechtelijke procedure voor invordering onderhoudsplicht en aanstelling advocaat. 

 

 

Budastraat 27 
8500 Kortrijk 
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open 

ma tot do van 9-12 uur 

en van 13-16 uur 

vrijdag van 9-12 uur 

 
Erkende instelling voor 

schuldbemiddeling 
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O.R. 0212 189 676 
 



 
 

Hoogachtend, 

 

Philippe De Coene 

Voorzitter 


