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In uitvoering van art. 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, hebben wij de eer u de 

overzichtslijst met een beknopte omschrijving van volgende besluiten van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 februari 2017 bekend te maken. 

 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de secretaris, 
Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 1 maart 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Kennisnemen opzeg hoofdhuurovereenkomst en principieel akkoord betreffende het 

aangaan van een nieuwe hoofdhuurovereenkomst voor de duur van één jaar met optie tot 
verlengen per jaar voor de woning Oostrozebekestraat 238 

Betreffende de opzeg van een huurovereenkomst van negen jaar en de mogelijkheid tot het aangaan van 
een nieuwe korte huurovereenkomst van één jaar voor een woning die aangewend wordt in het LOI. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Openverklaren van 1 VTE maatschappelijk werker (contractueel, niveau B1-B3) voor de 

sociale dienst, te vervullen via aanwerving 

Betreffende de openverklaring via aanwerving voor de functie maatschappelijk werker als gevolg van het 

vertrek van een maatschappelijk werker. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren nieuwe gebruikersovereenkomst met het Agentschap Integratie en 

Inburgering voor sociaal tolken 

De nieuwe gebruikersovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering, die ingaat vanaf 1 maart 
2017, wordt ondertekend inzake de dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse. 

5.  Goedkeuren aanpassing leefgeld LOI 

Het leefgeld voor een volwassene wordt opgetrokken tot 65 euro per week. 

6.  Kennisnemen van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI met ingang van 1 januari 
2017 

De raad neemt kennis van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI die ingingen vanaf 1 januari 2017. 

7.  Kennisnemen tariefaanpassing CTOL treintickets met ingang van 1 februari 2017 

De raad neemt kennis van de tariefaanpassing van een CTOL-ticket door de NMBS vanaf 1 februari 2017. 

GEZONDHEID 

8.  Goedkeuren samenwerking in het kader van het BOV-project 

De samenwerking met Izegem en Lendelede in het kader van het BOV-project (Bewegen Op Verwijzing) 

wordt goedgekeurd. 
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BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10.  Einde arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een technisch beambte 

Betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in onderling overleg wegens 

medische ongeschiktheid. 

11.  Einde arbeidsovereenkomst van een technisch beambte wegens medische overmacht 

Betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in onderling overleg wegens 
medische overmacht. 

12.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 

aanvullende thuiszorg via de wervingsreserve voor deze functie 

De wervingsreserve voor deze functie wordt aangesproken als gevolg van de vermindering van de 
arbeidsprestaties met 11/10 VTE in de dienst aanvullende thuiszorg, teneinde de continuïteit van de 

dienstverlening te garanderen. 

13.  Opzeggen arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een maatschappelijk werker in 
onderling overleg 

De arbeidsovereenkomst van een maatschappelijk werker wordt in onderling overleg beëindigd op 30 april 

2017. 

14.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

15.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 15 februari 

2017 

De raad neemt kennis van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst. 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


