Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 24 augustus 2017

MEDEDELINGEN
Kennisname gecoördineerde statuten van Haviland na goedkeuring ABB.
Kennisname van de gecoordineerde statuten van Haviland dit ingevolge de statutenwijziging dd.
26.04.2017 na goedkeuring van ABB.
Vergaderkalender september
- BCSD - donderdag 7 september 2017 om 8u - Sociaal Huis
- BCSD - maandag 18 september 2017 om 19u - Sociaal Huis
- Vast Bureau - donderdag 21 september 2017 om 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- OCMW-raad - donderdag 28 september 2017 om 20u - Zaal Satijn (WZC)
HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1
2017_RMW_0009 Werving en selectie - Aanduiding van een selectiebureau
0
voor meerdere aanwervingen voor gemeente en OCMW
Opwijk - Goedkeuring
Dit dossier gaat over het aanduiden van een selectiebureau voor meerdere aanwervingen voor
gemeente en OCMW Opwijk.
Het gaat hier over een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW Opwijk waarbij de gemeente
Opwijk zal optreden in naam van het OCMW Opwijk tijdens de gunningsfase.

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1
2017_RMW_0009
1

Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Personeelsdienst
Personeelsdienst
4
2017_RMW_0008
1

Rechtspositieregeling - Wijziging rechtspositieregeling
inzake Vlaams zorgkrediet - Goedkeuring

Interne zaken
ICT
5

2017_RMW_0008

Software Financiën - Aankoop export / importmodule
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3

budgetten - Goedkeuring

Secretariaat
6
2017_RMW_0008
4

OCMW-vereniging - Definitieve goedkeuring oprichting
zorgbedrijf - Goedkeuring

De definitieve goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de oprichting van een
OCMW-vereniging (zorgbedrijf) titel VIII hoofdstuk I voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het
dienstenchequebedrijf in zitting van 11 mei 2017.
De OCMW-vereniging bestaat uit 2 deelgenoten, zijnde de gemeente Opwijk en het OCMW Opwijk.

7

2017_RMW_0008
7

Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 15423 voor € 372 van IT Forward
factuurnr. 217.403 voor € 7.880,73 van NV Screen Services
factuurnr. 15421 voor € 4.536 van IT Forward
factuurnr. 603598/2017 voor € 9.587,92 van NV Boma
factuurnr. 20170753 voor € 530,74 van NV Gezel II
factuurnr. 15413 voor € 2.235,60 van IT Forward
factuurnr. 91 voor € 14.520,00 van Joris Cherretté
factuurnr. VD-25382 voor € 10.566,96 van Dessol
factuurnr. 11111005 voor € 4.507,36 van Miele
factuurnr. 144373 voor €83.085,23 van Wissner-Bosserhoff

Dienst Financiën
Dienst Financiën
8
2017_RMW_0008
9

Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging - Aanpassing
meerjarenplan 2014-19/7, budgetwijziging 1-2017 Goedkeuring

Het budget 2017 dient aangepast te worden aan de gewijzigde omstandigheden en plannen.
Hiervoor dient ook het meerjarenplan 2014-2019 aangepast te worden.
Op basis van het aangepaste meerjarenplan wordt het budget 2017 opgemaakt.
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Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
HD 1
2017_RMW_0009
0

Werving en selectie - Aanduiding van een selectiebureau
voor meerdere aanwervingen voor gemeente en OCMW
Opwijk - Goedkeuring

Dit dossier gaat over het aanduiden van een selectiebureau voor meerdere aanwervingen voor
gemeente en OCMW Opwijk.
Het gaat hier over een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW Opwijk waarbij de gemeente
Opwijk zal optreden in naam van het OCMW Opwijk tijdens de gunningsfase.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
9
2017_RMW_0009
2

Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting

10

2017_RMW_0009
3

Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau

11

2017_RMW_0009
4

Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst

12

2017_RMW_0009
5

Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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