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OCMW  

 

Uw kenmerk  

Sociaal Huis   

Bredabaan 735 Ons kenmerk  

2990 Wuustwezel   
Tel 03 633 52 10 Contact  

 Frank Remy  
   
 Datum   
 9 november 2016   
   
   

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

 
Dinsdag 15 november 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. Financiën - budgetwijziging exploitatie en investeringen 2016 - vaststelling 

03.02. 

 

Financiën - Aanpassing strategische nota, aanpassing meerjarenplan 2014-2022 

en budget 2017 - goedkeuring 

 Het dossier wordt in bijlage bezorgd aan de raadsleden. 

04. SOCIALE DIENST 

04.01. 

 

SOCIALE DIENST - visietekst buurtgerichte zorg - ondertekening visietekst 

VVSG - goedkeuring 

 Toelichting wordt gegeven bij de visietekst zoals opgemaakt door het VVSG en 

de vraag tot ondertekening. 

04.02. SOCIALE DIENST – Afsprakenkader tussen, SELAB, de aangesloten OCMW’s 

en VDAB – goedkeuring 

 De reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, OCMW 

en VDAB wordt nu aangepast en verder uitgewerkt. SELAB is nu ook betrokken 

partij. 

05. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

06. Woonzorgcentrum St.-Jozef 

07. DIENSTENCENTRUM 

08. SECRETARIAAT 

08.01. 

 

SECRETARIAAT - Huishoudelijk reglement - aanpassing inzake behandeling 

individuele dossiers onderhoudsplicht - goedkeuring 

 Het voorstel is om de individuele dossiers onderhoudsplicht voor het eigen 

woonzorgcentrum te behandelen in het bijzonder Comité Sociale Dienst in plaats 

van het vast Bureau. De taken van de vergadering en zijn bepaald in het 

huishoudelijk reglement. 

08.02. 

 

SECRETARIAAT - aangepaste functiebeschrijvingen en functieprofielen voor 

hoofdverpleegkundige, zorgkundige en hulpkok - goedkeuring 
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 De functiebeschrijvingen en -profielen worden aangepast naar aanleiding van 

wijzigingen in de werking. 

08.03. SECRETARIAAT - kwartaalopvolging 2016/3 - aktename 

 Het betreft de opvolging van de beleidsdoelstellingen en acties, evenals enkele 

specifieke beleidsvelden. 

08.04. Secretariaat - Algemene vergadering CIPAL   - Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat 

8.05. Secretariaat - IGEAN veiligheid en preventie - buitengewone algemene 

vergadering  21 december 2016 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

8.06. Secretariaat - IGEAN dienstverlening - buitengewone algemene vergadering 21 

december 2016 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

 Conform het decreet inzake intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda 

besproken en een mandaat gegeven aan de vast vertegenwoordiger in de 

Algemene Vergadering 

8.07. SECRETARIAAT – Aanpassing reglement en rechtspositieregeling  inzake 

Fietsvergoeding aan personeel – goedkeuring 

 Het OCMW voorziet nog steeds het initiële bedrag van 0,20 EUR/km inzake 

fietsvergoeding voor het personeel, terwijl de gemeente dit reeds heeft 

aangepast. Gezien het kleine verschil (0,02 EUR/km) wordt voorgesteld om dit 

verschil in regeling tussen gemeente en OCMW weg te werken. 

09. Opvolging dossiers 

 -Verzelfstandiging woonzorgcentrum 

10. Openverklaring vacatures 

 
 
 
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 

 
 


