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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 25 september 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 27 september 2017. 
 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Deelnemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de Provincie West-

Vlaanderen 

De raad beslist deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de provincie. 

3.  Kennisnemen van het nieuwe team van de Misthoorn 

De raad neemt kennis van het nieuwe team van de Misthoorn, thuisbegeleidingsdienst dementie. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

4.  Kennisnemen urencontingent 2017 dienst gezinszorg 

De raad neemt kennis van het theoretisch urencontingent van de dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2017 

dat vastgesteld is op 17.403 uren. 

DE ERMITAGE 

4bis. Goedkeuren van de vervanging van drie keukens in de Ermitage 

Betreffende de goedkeuring tot renovatie van drie keukens in vrijgekomen assistentiewoningen in de 

Ermitage. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

7.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 13 
september 2017 

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

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 
 


