Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
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Haviland - Statutaire gewone algemene vergadering Agenda - Bepalen mandaten - Goedkeuring

Het dossier betreft de statutaire gewone algemene vergadering van Intercommunale Haviland op 21
juni 2017.
Intercommunale Haviland nodigt de OCMW-raad uit voor de statutaire gewone algemene vergadering
op woensdag 21 juni 2017 om 11.00 uur in "De Salons Waerboom" - Jozef-Mertensstraat 140 in 1702
Groot-Bijgaarden.
Zij delen ons de voorgestelde agenda van deze vergadering mee en vragen de OCMW-raad de
voorgelegde agendapunten goed te keuren van de statutaire gewone algemene vergadering. De
aangestelde mandatarissen Harry De Visscher en Linda Verbesselt dienen gemandateerd te worden
om deze voorgelegde agendapunten goed te keuren op de voormelde vergadering.
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OCMW-vereniging - Definitieve goedkeuring oprichting
zorgbedrijf - Goedkeuring

Aan de Raad voor maatschappelijk welzijn wordt de definitieve goedkeuring gevraagd tot de
oprichting van een OCMW-vereniging (zorgbedrijf) titel VIII hoofdstuk I voor de afdeling
ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf.
De OCMW-vereniging zal bestaan uit 2 deelgenoten, zijnde de gemeente Opwijk en het OCMW
Opwijk.
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 15409 voor € 3.974,40 van Forward It
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factuurnr. F16-5482 voor € 9.677,35 van Haelvoet
factuurnr. 20170428 voor € 35.090,00 van Gezel II
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 217.127 voor € 9.583,20 van Screenservices NV
factuurnr. 171008 voor € 19.965,00 van Thielemans & Co NV
factuurnr. 13 voor € 7.829,91 van Jean-Paul Aelbrecht B.V.B.A.
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Klacht van ACV over goedgekeurde rechtspositieregeling
- Vraag ABB inzake Vlaams zorgkrediet en onbetaald
verlof - Goedkeuring
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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