LIJST BESLUITEN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
26 februari 2019

Merelbeke, dinsdag 5 maart 2019
Geacht publiek,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van
de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019 mee te delen.

Deze lijst wordt gepubliceerd op de website op 5 maart 2019.
BESLUITEN

Openbare Vergadering
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 11.01.2019
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 11 januari 2019 goed te keuren.

2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 22.01.2019
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 22 januari 2019 goed te keuren.

3.

Bijzonder comité voor de sociale dienst: aanduiden vervanger door de
voorzitter
Op basis van artikel 106 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 kan
de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij tijdelijke afwezigheid
zonder decretaal verhinderd of geschorst te zijn, of indien de voorzitter bij een
welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is een lid van het vast bureau als
vervanger aanduiden.
Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het aanduiden van een
vervanger door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

4.

Intergemeentelijke samenwerking - aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de kredietcommissie van het Energiehuis Veneco
Aan het begin van een nieuwe legislatuur dienen nieuwe vertegenwoordigers namens
de raad voor maatschappelijk welzijn te worden aangeduid in de verschillende
organen van de dienstverlenende verenigingen.

Aan de raad wordt gevraagd om namens het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden in de Kredietcommissie, opgericht binnen de schoot van Veneco, dat fungeert
als Energiehuis.
5.

Intergemeentelijke samenwerking - aanduiden vertegenwoordiging in de
dienstverlenende vereniging TMVS en bepalen standpunten voor de
algemene vergadering van 20 maart 2019
Aan het begin van een nieuwe legislatuur dienen nieuwe vertegenwoordigers namens
de raad voor maatschappelijk welzijn te worden aangeduid in de verschillende
organen van de dienstverlenende verenigingen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een vertegenwoordiger
en een plaatsvervanger in de algemene vergadering aan te duiden voor de volledige
legislatuur in de dienstverlenende vereniging TMVS, alsook standpunten te bepalen,
voor de algemene vergadering van 20 maart 2019.

6.

Vertegenwoordiging - aanduiden vertegenwoordiging in de
welzijnsvereniging Audio, goedkeuren intern auditcharter en oprichten
intern auditcomité
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Merelbeke trad op 22
september 2010 toe tot de welzijnsvereniging Audio (vereniging van publiek recht
onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal
bestuur).
Er is een nieuwe bewindsploeg aangetreden op 11 januari 2019 waardoor er een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering Audio dient aangesteld te worden
en het auditcomité dient samengesteld te worden.
Het auditcharter werd aangepast naar aanleiding van recente wijzigingen in de
regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om:
1. Een afgevaardigde te mandateren voor de algemene vergadering Audio
2. De samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen
3. Het aangepast interne auditcharter goed te keuren.

7.

Overheidsopdrachten: leveren van incontinentiemateriaal: goedkeuren
bestek, raming en gunningswijze
Er dient een nieuwe opdracht “leveren van incontinentiemateriaal” te worden
opgestart voor WZC het Lindeken. De huidige opdracht eindigt op 31.03.2019.
De verschillende mogelijkheden werden besproken met de partners van de
Zorgband.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het volgende goed te keuren:
1) Goedkeuren opdracht, bestek en raming
2) Goedkeuren aankoopcentrale

8.

Mededelingen

01. Rapportage liquiditeiten 2de semester
02. Zorgband notulen RVB 20.12.2018

AP1. Schriftelijke vraag van OCMW-raadslid Hendrik De Vis (NV-A) om voor het
bijzonder comité voor de sociale dienst de termijn van oproeping van ten
minste acht dagen voor de zitting, te volgen.
Betreft: decreet lokaal bestuur artikel 110 over het BCSD.
Tijdens de vorige OCMW raadszitting heb ik een tussenkomst gehouden omtrent
de korte termijn die de leden van het BSCD krijgen om de dossiers voor te
bereiden.(De leden van het BCSD kunnen slechts vanaf de vrijdag 13u in de week
voorafgaand aan het BCSD tot de maandag 12u, de dag voorafgaand aan de
zitting, de sociale verslagen inzake leefloon en steun raadplegen.)
Tijdens de voorbije vergaderingen van het BCSD werd nog geen huishoudelijk
reglement opgesteld maar wel een interne nota medegedeeld met de hierboven
vermelde termijnen.
Vraag: Volgens het decreet lokaal bestuur zijn de termijnen die van toepassing
zijn voor de gemeenteraad ook van toepassing op de vergaderingen van het BCSD
(behalve in spoedeisende gevallen en in geval van toepassing van artikel 6 §1)
derhalve vragen wij dat de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering aan de raadsleden wordt bezorgd.

