OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 06 februari 2018 – aanvang 19.30 uur
Aanwezig :

Bram Deloof, Voorzitter
Geert Veldeman, Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Geert Blomme,
Kirsten Coucke, Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, Anny Vergote, raadsleden
Els Persyn, Secretaris

Afw. en verontsch.:
De vergadering vangt aan om 19:30 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof.

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 16 januari 2018 - openbare zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Personeel
2e punt : Goedkeuring van de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van categorie
2 en 3
De rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente Kuurne zoals vastgesteld in de
gemeenteraad van 22 december 2008 en latere wijzigingen is ambtshalve van toepassing op het
OCMW-personeel van categorie 1 (art 104 §1, OD) werd laatst aangepast in de gemeenteraad van 14
december 2017.
Het is wenselijk deze aanpassingen ook te doen aan de vastgestelde rechtspositieregeling voor het
personeel van categorie 2 en 3 van het OCMW.
De Raad gaat akkoord met de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van categorie
2 en 3 van het OCMW.

Dossiers ter goedkeuring
3e punt : Goedkeuring lastgeving aan gemeente opdracht 'Aankoop, installatie en onderhoud van een
digitaal loket en een digitaal ondertekenplatform op maat
Op vraag van de voorzitter wordt dit agendapunt verdaagd naar een volgende zitting omdat de
gemeente het bestek heeft ingetrokken wegens nog niet definitief afgewerkt. De raadsleden gaan
hiermee akkoord.

Dossiers ter kennisname
4e punt : Kennisname jaarverslag en jaarrekening werkjaar 6 (oktober 2016-september 2017) Woonwijs
Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Wonen Woonwijs. Het
jaarverslag en jaarrekening werden reeds goedgekeurd door de stuurgroep van de interlokale
vereniging.
De Raad neemt kennis van het jaarverslag en jaarrekening werkjaar 6 (oktober 2016-september 2017)
van Woonwijs.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
5e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 16 januari 2018 - gesloten zitting – geeft geen aanleiding tot
opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand

6e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
7e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2017-2018
8e punt : Oninvorderbaarverklaring definitief recht

Personeel
9e punt : Personeel - aanstellen schoonmaakster bepaalde duur

Besluiten van de Secretaris
10e punt : Kennisname Besluiten van de Secretaris

Maaltijddienst
11e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
12e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Mededelingen
13e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 6 maart 2018 – 19.30 uur
Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.25 uur.
Secretaris
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

