Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 22 maart 2018

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender april 2018
Donderdag 5 april 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8.00 uur Sociaal Huis
Maandag 16 april 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 19 april 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel (GAC II)
Donderdag 26 april 2018 - OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)
Dag van de medewerker 2018
Op donderdag 19 april 2018 wordt er tussen 7u30 en 10u30 een ontbijt aangeboden aan de
personeelsleden van gemeente, OCMW en OPcura.
Aan de raadsleden wordt gevraagd een handje toe te steken bij de bediening en het afruimen.
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1
2018_RMW_00029

Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Dienst Financiën
Dienst Financiën
2
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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. M000523595 voor € 3.135,01 van Manutan NV
factuurnr. 201715217 voor € 74.280,68 van Arjohuntleigh NV
factuurnr. 171-4009733 voor € 47.200,95 van ARP NV
factuurnr. 18024 voor € 7.175,30 van PDS
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Jaarrekening 2016 - Goedkeuring jaarrekening 2016 Kennisneming

De raad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur houdende de goedkeuring van de
jaarrekening 2016 van het OCMW.
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Interne zaken
Communicatie
4
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Communicatie gemeente en OCMW - Strategische nota Goedkeuring

De dienst communicatie heeft een strategische nota opgemaakt dat de communicatiestrategie van de
gemeente en OCMW Opwijk definieert in verschillende doelstellingen en geplande acties. Dit is een
referentiekader om een efficiënt en gestructureerd communicatiebeleid op te stellen.
De voorkeur wordt gegeven aan vier strategische communicatiedoelstellingen voor gemeente en
OCMW:
1.
2.
3.
4.

Interne communicatie verbeteren
Inspraak uitbouwen
Eenvormige communicatie
Optimaliseren digitale dienstverlening

Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen en de communicatiemiddelen worden
omschreven, met een onderverdeling in zowel externe als interne communicatiekanalen.
De prioriteiten van alle communicatieacties om de voormelde strategische communicatiedoelstellingen
te bereiken worden opgelijst. Enkele grote projecten komen aan bod: het ontwikkelen van een
intranet, evaluatie website (inclusief deelsites), project interne communicatie, opmaak digitale
nieuwsbrieven, een quickscan interne en externe communicatie voor gemeente en OCMW, enz.
Deze nota is een werkdocument, alle acties worden jaarlijks geëvalueerd. Tussentijdse evalaties
worden aanbevolen. Aan de hand van de resultaten wordt het actieplan gewijzigd en/of aangevuld.
Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorgestelde plan goed te keuren.

Personeelsdienst
Personeelsdienst
5
2018_RMW_00024

Financieel Directeur - Aanstelling - Kennisneming

De OCMW raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van
gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Verzekeringen - Audit 'light versie' en begeleiding bij de
praktische uitwerking van de vernieuwing van de
verzekeringsportefeuille - Goedkeuring

Dit dossier gaat over het dossier verzekeringen dat eind dit jaar opnieuw moet gegund worden - de
huidige contracten lopen tot eind 2018.
Er wordt voorgesteld om de gemeente te mandateren om op te treden in naam van OCMW Opwijk en
aan te stellen als opdrachtencentrale voor het voeren van een overheidsopdracht verzekeringen.

Zorgcampus
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Interne Werking Zorgcampus
7
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Oprichting zorgvereniging - Notulen algemene
vergadering OPcura - Kennisneming

Op 21 december 2017 vond de eerste algemene vergadering plaats van de zorgvereniging OPcura.
De notulen van deze vergadering worden ter kennisgeving gebracht aan de raadsleden.

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
8
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Schuldbemiddeling - Jaarverslag 2017 - Goedkeuring

Om de erkenning van de dienst schuldbemiddeling te behouden, dient er jaarlijks een verslag
opgemaakt te worden over de werking van de dienst schuldbemiddeling. Dit verslag dient door de
Raad goedgekeurd te worden.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
9
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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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