Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 25 oktober 2018

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender november 2018
Maandag 5 november 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 15 november 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel - GAC II
Maandag 19 november 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 22 november 2018 : OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
2018_RMW_00066

aardgas-minimale levering aardgas tijdens de
winterperiode 2018/2019 - tussenkomst voor minimale
levering van aardgas in de winterperiode 2018/2019 Goedkeuring

De Vlaamse Regering wilt de OCMW's middelen aanreiken om gezinnen die het financieel moeilijk
hebben om de budgetmeter aardgas op te laden in de winterperiode te helpen, en om op die manier
te vermijden dat er gezinnen zijn die zonder verwarming vallen.

Welzijnszaken
2018_RMW_00068

Taalbeleid - Samenwerking dienst Integratie en
Inburgering - Goedkeuring

Vanuit Het Sociaal Huis starten we graag een taalbeleid op. Op die manier hebben we een
gemeenschappelijke visie en worden de noden en behoeften op vlak van taal in kaart gebracht.

Interne zaken
Organisatie-ontwikkeling
2018_RMW_00067

Informatieveiligheid - Interne procedures - Goedkeuring

Het dossier handelt over informatieveiligheid. Naar aanleiding van de invoering de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ("GDPR", van kracht vanaf 25.05.2018) blijkt dat interne
afspraken terzake noodzakelijk zijn. Het betreft meer bepaald volgende procedures:
- interne procedure over het omgaan met vragen van burgers i.v.m. hun rechten
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- algemene incidentenprocedure

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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