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VERGADERING VAN DE OCMW RAAD
Geachte
De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad
voor maatschappelijk welzijn op:

Donderdag 4 september 2014 om 20u00

in de vergaderzaal van het OCMW
______________________________________________________________________

DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING
14.122 Verslag van de openbare vergadering van de raad d.d. 12 juni 2014:
N°14.93 tot en met N°14.109 - goedkeuring.
14.123 Financiële dienst – Betaalbaar stellen van de mandaten.
14.124 Overheidsopdracht voor het aanmaken van elektronische maaltijdcheques –
open offerte aanvraag met nationale bekendmaking. Kennisname van de
resultaten van de aanbesteding en van de toewijzing van de dienstenopdracht.
14.125 Overheidsopdracht voor levering met als voorwerp ‘Raamovereenkomst
incontinentiemateriaal 2014-2015, verlengbaar voor de 2 volgende jaren’ – open
offerte aanvraag met Europese bekendmaking. Kennisname van de resultaten
van de aanbesteding en van de toewijzing van de levering.
14.126 Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp “WZC-schilderwerken” –
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Goedkeuring van het verslag
van nazicht van de offertes en toewijzing van de werken.
14.127 Bepalen voorwaarden en wijze van gunnen betreffende de overheidsopdracht:
“leveren, plaatsen en ledigen van semi-ondergrondse containers”.
14.128 Aan Z – dienstverlening ‘tafeltje dekje’ – afbakenen doelgroep –
goedkeuring.
14.129 Aan Z – dienstverlening ‘dorpsrestaurant Sint-Laureins’ – bespreking locatie.
14.130 WZC Sint – Jozef: herinrichting polyvalente zaal – principebeslissing.
14.131 Archief: archiefreglement – goedkeuring.
14.132 Crisisappartement Dorpsstaat 85 te 9980 Sint – Laureins – Verblijfsovereenkomst – goedkeuring.

14.133 Crisisappartement Dorpsstraat 85 te 9980 Sint - Laureins - Intern reglement –
goedkeuring.
14.134 Sociale dienst: procedure woonkwaliteit – validatie.
14.135 Woonwijzer meetjesland: Overeenkomst inzake de toeleiding van adressen voor
de huishoudelijke energiescans.
14.136 Tewerkstelling ICT-deskundige - Afspraken tussen gemeente en OCMW – SintLaureins – goedkeuring.
14.137 WZC Sint – Jozef: aanrekenen vergoeding aan kapsters voor gebruik kapsalon –
vaststellen bedrag.
14.138 Toewijzen van de opdracht “outplacement” voor OCMW – personeel.

BESLOTEN VERGADERING
14.139 Verslag van de besloten vergadering van de raad d.d. 12 juni 2014:
N°14.110 tot en met N° 14.121 – goedkeuring.
14.140 Beslissing van de voorzitter: N°14.18 - bekrachtigen.
14.141 Beslissingen van de secretaris: S14.20 Tot en met S14.51 – mededeling.
14.142 Beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst d.d. 4 juni
2014: N°14.152 tot en met N°14.178, d.d. 2 juli 2014: N°14.179 tot en met
14.200 en d.d. 30 juli 2014: N°14.201 tot en met 14.230 – mededeling.
14.143 Dossierbespreking van een individueel personeelslid.
14.144 Personeelsleden die langdurig afwezig zijn wegens ziekte – Principebeslissing bespreking.
14.145 Personeelsleden die langdurig afwezig zijn wegens ziekte – Bespreking van
individuele dossiers.
14.146 Sociale dienst: voorstel tot niet-invorderbare post: SD/05/17.

BIJZONDERE MEDEDELINGEN
-

Mededeling van de wachtlijst voor het woonzorgcentrum Sint – Jozef en voor het
centrum voor kortverblijf.
Opendeurdag 25 oktober 2014.

Linda Turpyn

OCMW-secretaris

Tom Lacres

OCMW-voorzitter

