
 
 

VERSLAG OPENBARE ZITTING – OCMW-RAAD 27 JANUARI 2016 
 
Aanwezig:  VANDEPUTTE T., Voorzitter 
  

 DECROIX S., DECRU S., DEFLO J., DEVIAENE C., LOTTIN D., 
PASSCHIER S., PLATTEAU M., SUPPLY L.; VAN BRANTEGHEM K.; 
Leden 

 
 DEBEURME C., Secretaris 
 
1. Voorwerp:  verslag van de zitting van 23 december 2015 
 
De raad neemt kennis van het verslag van de openbare zitting van 23 december 2015 en keurt het 
goed.  
 
2. Voorwerp:  goedkeuren bestelbonnen, facturen en vorderingen die onder het budgethouderschap van 

de Raad vallen 
 
De Raad heeft de bestelbonnen, facturen en vorderingen, die onder het budgethouderschap van de 
Raad vallen, goedgekeurd. 
 
3. Voorwerp: Personeel- vacant verklaren contractuele deeltijdse functie maatschappelijk werker 

(28,5/38) – beslissing 
 
De Raad heeft de contractuele deeltijds functie maatschappelijk werker (28,5/38) vacant verklaard met 
ingang van 1 februari 2016. 
 
4. Voorwerp: Personeel – vacant verklaren contractuele deeltijdse functie maatschappelijk werker 

(19/38) in het kader van sociale maribel - beslissing 
 
De Raad heeft de contractuele deeltijdse functie maatschappelijk werker (19/38) vacant verklaard. 
 
5. Voorwerp: Woonzorghuis – aanvraag gebruikstoelage VIPA 2016 – beslissing 
 
De Raad heeft de aanvraag van de gebruikstoelage voor het jaar 2016 voor de vervangingsnieuwbouw 
van Woonzorghuis Ter Meersch voor 64 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf voor 3 
woongelegenheden goedgekeurd. 
 
6. Voorwerp: Woonzorghuis – wijziging opnamereglement - beslissing 
 
De raad heeft beslist het opnamereglement van het woonzorghuis aan te passen en de procedure 
betreffende het omgaan met grensoverschrijdend gedrag tav de gebruiker toe te voegen. 
Het gewijzigde opnamereglement werd goedgekeurd. 
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7. Voorwerp: Sociale dienstverlening – samenwerkingsovereenkomst met de Kringloopwinkel - 

beslissing 
 
De raad heeft beslist om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Kringloopwinkel, het 
gemeentebestuur en het OCMW goed te keuren. De nieuwe overkomst gaat in op 01 januari 2016 en 
loopt over een periode van 10 jaar. 
 
8. Voorwerp: Informatica – aankoop informaticamateriaal binnen raamakkoord – beslissing 
 
De raad heeft beslist om een printer, 3 smartphones en een laptop aan te kopen. De kostprijs wordt 
geraamd op 3400 euro (BTW inclusief).  
Het informaticamateriaal kan aangekocht worden binnen het raamakkoord. 
 
9. Voorwerp: Sociale dienstverlening – samenwerkingsovereenkomst met CVO in het kader van de 

organisatie van cursussen Nederlands- beslissing 
 
De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het CVO, in het kader van de 
organisatie van de cursussen Nederlands, die georganiseerd worden in 2016, goedgekeurd. 
 
10. Voorwerp: Sociale dienstverlening – aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur Food IV all- 

beslissing 
 
De raad heeft beslist om de voorzitter van het OCMW aan te duiden als vertegenwoordiger van de 
raad van bestuur van vzw Food IV all. 
 


