Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 26 april 2018

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender mei 2018
Maandag 14 mei 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 17 mei 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel (GAC II)
Donderdag 24 mei 2018 : OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
Dienst Financiën
Dienst Financiën
2018_RMW_00036

Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 20174056 voor € 49.382,52 van Veldeman BVBA
factuurnr. 201801431 voor € 5.628,86 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 201801427 voor € 4.407,43 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 191800257 voor € 7.533,46 van Flokk NV
factuurnr. 201805190 voor € 1.776,89 van Häfele Belgium NV
factuurnr. V1 170 voor € 4.055,00 van Multimedi BVBA
factuurnr. 13.2018 voor € 9.487,61 van Verbelen Filip BVBA
factuurnr. 2018/120 voor € 9.902,16 van De Cock tuinhoutconstructies
factuurnr. 15468 voor € 1.490,40 van Forward IT B.V.
factuurnr. 10 voor € 942,21 van Jean-Paul Aelbrecht BVBA
factuurnr. 29 voor € 11.218,51 van Van Lembergen BVBA
factuurnr. 15477 voor € 558,90 van Forward IT B.V.
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Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
2018_RMW_00034

Collectieve schuldenregeling - Oninbare
schuldvorderingen van het OCMW- principebeslissing Goedkeuring

De collectieve schuldenregeling is een procedure die in het leven geroepen is om mensen die te
kampen hebben met een structurele schuldenproblematiek in staat te stellen in de mate van het
mogelijke de schulden af te betalen enerzijds en alsnog een menswaardig bestaan te leiden
anderzijds. Bij afloop van de collectieve schuldenregeling zullen deze mensen opnieuw schuldenvrij
door het leven kunnen gaan.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
2018_RMW_00035

Serviceflats Den Eikendreef - Hernieuwing en uitbreiding
van de automatische branddetectie-installatie in de
serviceflats Den Eikendreef - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de uitbreiding en hernieuwing van de automatische branddetectie-installatie in
de serviceflats Den Eikendreef. Het gaat om een opdracht ter verbetering van de brandveiligheid in
Den Eikendreef. Een aantal andere aanpassingen werden reeds in dit kader doorgevoerd (plaatsing
brandtrap, plaatsing nooddeuren en compartimentering).
De kostprijsraming bedraagt € 20.500 incl. BTW. De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode
ACT-186/0952-01/22910000.

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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