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Geachte,   
 
 
Ik heb de eer U te verzoeken de zitting van het OCMW bij te wonen welke plaats zal hebben 
op: 

 
Dinsdag 16/12/2014 te 20:00 uur 

 
in de vergaderzaal van het Sociaal Huis, OCMW, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel om de 
punten in onderstaande agenda vermeld te behandelen: 
 

Openbare zitting: 
 

01. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02. KENNISNAME VERSLAGEN 

03. FINANCIEN 

03.01. FINANCIEN - dwangbevel via gerechtsdeurwaarder voor openstaande vorderingen - 
goedkeuring 

 Jaarlijks wordt een lijst voorgelegd om via de gerechtsdeurwaarder een dwangbevel tot 
invordering op te maken. 

03.02. FINANCIEN - Onwaarden - Goedkeuring 
 Jaarlijks wordt een lijst voorgelegd van onwaarden. 

03.03. FINANCIEN - budgetwijziging 4/2014 - goedkeuring 
 De laatste budgetwijziging betreft de aanpassing van het investeringsproject 

vernieuwbouw lokalen Ter wezel, welke reeds werd besproken op de vorige Raad. 

03.04. FINANCIEN - Jaarrekening 2013 - Kwijting ontvanger - Kwijting bestuur 
 De beroepstermijn is voorbij en kwijting kan worden gegeven aan de financieel beheerder 

OCMW en de bestuurders 

04. SOCIALE DIENST 

05. Woonzorgcentrum St.-Jozef 

05.01. Woonzorgcentrum St.-Jozef - Ligdagprijs bewoners woonzorgcentrum  vanaf 1 januari 
2013 - Aktename 

 Gezien de lage indexcijfers (0,02 %) werd geen indexering toegepast. 

06. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

06.01. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING - Ligdagprijs - Indexatie vanaf 1 
januari 2014 - Aktename 

 Gezien de lage indexcijfers (0,02 %) werd geen indexering toegepast. 

06.02. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING - Ligdagprijs - Aanvraag aanpassing 
ligdagprijs - Goedkeuring 

 Er wordt voorgesteld om de ligdagprijs van de woningcomplexen te verhogen met 1,23 

s Sociaal Huis  03/633.52.10 

 Bredabaan 735    03/633.07.53 

 2990 Wuustwezel info@ocmwwuustwezel.be 

 
  

  
8 december 2014  
Frank Remy  
  
    
ons kenmerk Agenda Raad   
uw kenmerk   
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EUR om de vernieuwing van de tuinhuisjes te financieren. 

07. DIENSTENCENTRUM 

07.01. Dienstencentrum - huurovereenkomst lokaal voor bibliotheek in wijkhuis Loenhout - 
goedkeuring 

 De gemeente maakt gebruik van een lokaal voor de huisvesting van de bibliotheek. Op 
basis van het aantal m² werd een jaarlijkse prijs bepaald voor dit lokaal van 33.000,00 
EUR 

08. SECRETARIAAT 

08.01. SECRETARIAAT - afschakelpan elektriciteit en maatregelen OCMW - aktename 
 Kennis wordt gegeven van de genomen acties inzake het afschakelplan elektriciteit. 

08.02. SECRETARIAAT - Vakantiewerkers - Aanpassing contingent en functiebeschrijvingen en 
opstart procedure 

 Het contingent van vakantiewerkers en de werving voor 2015 liggen voor. 

08.03. SECRETARIAAT - aanpassing functiebeschrijving poetsvrouw sociaal huis - goedkeuring 
 Naar aanleiding van de vervanging van één van de poetsvrouwen willen we de 

functiebeschrijving actualiseren. Het belangrijkste verschil zit in de werking met een 
poetsschema. 

08.04. Secretariaat - Vast Bureau - aanpassing leden 
08.05. SECRETARIAAT - Bijzonder Comité Sociale Dienst - Aanpassing samenstelling 
 Door de wissel van voorzitter, conform de voordrachtakte van voorzitter, en de voorziene 

wissel inde  voordrachtakte van een raadslid, dient vanaf 1 januari 2015 de samenstelling 
van het Vast Bureau en het Bijzonder Comité Sociale Dienst aangepast om de continuïteit 
van vergaderen niet in het gedrang te brengen. 

09. OPVOLGING DOSSIERS 
  
 

Het OCMW-decreet van 19 december 2008 voorziet dat de zittingen van de OCMW-raad 
openbaar zijn. 
Het Sociaal Huis is toegankelijk vanaf 19.30 u voor de zitting. U kan via de parlofoon het 
gebouw binnen. 
 

Met alle achting, 
 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 
 

De Secretaris, 
 
 
 
 
 
(  F. Remy  ) 

     De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

        (M. Van Gils) 
 
 


