
 

 

BESLUITENLIJST 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Zitting van 30 mei 2018 

 

Aanwezig: Trees Vandeputte OCMW-voorzitter; 
Marc Platteau, Rosa Vandeburie, Stephanie Decroix, Dirk Lottin, 
Réjane De Paepe, Lisa Supply, Karolien Van Branteghem raadsleden 
OCMW; 
David Claus            algemeen directeur; 
Lieven Vantieghem burgemeester 

Verontschuldigd: Jo Deflo            raadslid OCMW 
Afwezig:  

 

openbare zitting 

Algemeen 

1. Verslag van de openbare zitting van 25 april 2018 - goedkeuring 

 

Zie apart verslag. 

De raad heeft het verslag van de openbare zitting van 25 april 2018 eenparig goedgekeurd.   

 

Interne zaken 

2. Financiën - goedkeuren bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen die onder het 

budgethouderschap van de raad vallen 

 

De raad heeft de bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen eenparig goedgekeurd.  

 

Personeel 

3. Vacant verklaren functie verantwoordelijke onderhoud woonzorghuis - beslissing 

 

De raad heeft de vacant verklaring van de functie van verantwoordelijke onderhoud (D1-D3) 

in het woonzorghuis eenparig goedgekeurd. Er wordt ook voorzien in de aanleg van een 

wervingsreserve voor een periode van 2 jaar. 

 

4. Algemene privacyverklaring m.b.t. de personeelsleden van het OCMW - beslissing 

 

De raad heeft de algemene privacyverklaring in het kader van de GDPR eenparig goedgekeurd. 

 

Sociale Dienstverlening 

5. Aanvraag subsidies in het kader van huis van het kind - beslissing 

 

De raad heeft de subsidieaanvraag als Huis van het Kind eenparig goedgekeurd. 

 

6. Lokaal opvanginitiatief – afbouw opvangplaatsen 

 

De raad heeft beslist geen opvangplaatsen op vrijwillige basis af te bouwen in het lokaal 

opvanginitiatief.  

Woonzorghuis 

7. Aankoop 15 bedoprichters - goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 

firma's 

 

 

OCMW  AVELGEM 



De raad heeft de aankoop van 15 bedoprichters eenparig goedgekeurd. De raming bedraagt € 

3.000 (incl. btw) en de  opdracht zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
 

8. Aankoop comfortzetel - goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's 

 

De raad heeft de aankoop van comfortzetel eenparig goedgekeurd. De raming bedraagt € 
3.700 (incl. btw) en de  opdracht zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 

Assistentiewoningen 

9. Meerwerken aanpassingswerken badkamers Steenhuuse - beslissing 

 

De raad heeft de verrekening m.b.t. de renovatiewerken aan de badkamers in de 

assistentiewoningen residentie Steenhuuse eenparig goedgekeurd. 

 

10. Renovatiewerken badkamers Residentie Steenhuuse – ingebrekestelling  

 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist de aannemer van de renovatiewerken 

badkamers in de assistentiewoningen Steenhuuse in gebreke te stellen. 

 



 

 

 


