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OCMW  

 

Uw kenmerk  

Sociaal Huis   

Bredabaan 735 Ons kenmerk  

2990 Wuustwezel   
Tel 03 633 52 10 Contact  

 Frank Remy  
   
 Datum   
 24 mei 2016   
   
   

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

 
Dinsdag 31 mei 2016 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 - Jaarrekening 2015 en jaarverslag 2015 - vaststelling 

 Toelichting wordt gegeven bij de Jaarrekening en het jaarverslag 2015 van het 

OCMW 

03.02. FINANCIEN - Budgetwijziging 2016/2 investeringen - goedkeuring 

 Binnen de vastgestelde werkingstoelage worden een aantal wijzigingen in het 

investeringsbudget 2016 voorgesteld 

04. SOCIALE DIENST 

04.01. SOCIALE DIENST - overeenkomst Arktos - gemeente - OCMW 2016 - aktename 

 Aktename van de overeenkomst tussen gemeente-OCMW en vzw ARKTOS 

inzake het project Move-it. 

04.02. SOCIALE DIENST - Werking kruispunt - toelichting werkingsverslag 

 Zoals afgesproken wordt het werkingsverslag van Kruispunt toegelicht op de 

Raad. 

04.03. Onderhoudsplicht – herziening raadsbesluit inzake maximale tussenkomst in het 

bedrag ligdagprijs – Goedkeuring 

 Voorgesteld wordt, na bespreking op het Vast Bureau van 9 mei ll., om de 

maximum tussenkomst bij een dossier onderhoudsplicht aan te passen tot de 

ligdagprijs van een grote kamer in het eigen Woonzorgcentrum plus één euro. 

05. Woonzorgcentrum St.-Jozef 

05.01. Woonzorgcentrum St.-Jozef - supplementen huur TV en abonnement digitale TV 

– goedkeuring 

 Vanaf 1 juli worden bijkomende  supplementen voorzien omwille van de 

omzetting naar digitale TV voor de kabel TV. We voorzien een supplement voor 

een smartcard van 8,00 EUR per maand en de mogelijkheid om een TV-toestel 

te huren voor 7,00 EUR per maand. 

06. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 
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07. DIENSTENCENTRUM 

08. SECRETARIAAT 

08.01. SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - algemene vergadering 17 juni 2016 - 

goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.02. SECRETARIAAT - IGEAN milieu en veiligheid - algemene vergadering 17 juni 

2016 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.03. SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - buitengewone algemene vergadering 

17 juni 2016 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.04. 

 

SECRETARIAAT - IGEAN milieu en veiligheid - buitengewone algemene 

vergadering 17 juni 2016 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

08.05. 

 

SECRETARIAAT - CIPAL - Algemene vergadering 17 juni 2016 - Goedkeuring 

agenda, vaststelling mandaat 

 De vaststelling van het mandaat is nodig om de aangestelde raadsleden een 

rechtsgeldig mandaat te geven op de Algemene Vergaderingen van de 

intercommunale verenigingen. 

08.06. 

 

SECRETARIAAT - Aanpassing huishoudelijk reglement inzake hoorrecht cliënten 

sociale dienst - goedkeuring 

 Momenteel is er niets voorzien in het huishoudelijk reglement inzake het 

hoorrecht voor cliënten in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Om 

misverstanden en onduidelijkheden te vermijden, passen we het huishoudelijk 

reglement hiervoor aan. 

08.07. 

 

SECRETARIAAT - Aanpassing functiebeschrijving en functieprofiel logistiek 

medewerker huisvesting OCMW – goedkeuring 

 Gezien het nakend pensioen van de titularis wordt de functie opengesteld en 

werd de functiebeschrijving en het functieprofiel geactualiseerd. 

08.08. SECRETARIAAT - Verkoop gronden "De Veeweiden" - Goedkeuring 

 Op vraag van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen van 

Wuustwezel wordt de verkoop van de bouwgrond in mede eigendom opgestart. 

09. Opvolging dossiers 

 Algemene vergadering/ Ethias verzekering op juni 2016: afvaardiging raadslid 

10. Openverklaring vacatures 

 De functie van logistiek medewerker huisvesting is opengesteld. 

 
 
 
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 vriendelijke groeten 

 Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

   

   

 Frank Remy 

secretaris 

 

Glenn Verelst 

voorzitter 

 
 


