AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/09/2015

AGENDA RAAD 08/09/2015
Geachte Raadslid
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op
08/09/2015 om 20:00 uur.
De vergadering wordt georganiseerd in de raadszaal van het hoofdgebouw van het OCMW,
August Demaeghtlaan 30 te 1500 Halle.
Alle documenten zijn te consulteren via Cobra@home
- de agenda, ontwerpnotulen en bijlagen op datum van de zitting
- de goed te keuren notulen op datum van de vorige zitting.
De ontwerpnotulen en bijlagen liggen tevens vanaf heden ter inzage in de dossierkast op de
bovenste verdieping van het administratieve hoofdgebouw van het OCMW en kunnen
ingekeken worden tijdens de openingsuren van het algemeen onthaal. Indien gewenst kan dit
ook op afspraak. Hiertoe dient u contact op te nemen met de secretaris.
Tevens kan u de laatste goedgekeurde notulen van het Vast Bureau, het Bijzonder Comité
Sociale dienst en van het Bijzonder Comité Woonzorg raadplegen in de respectievelijke
zittingen via Cobra@home.
Alle rapportages vindt u terug onder de rapportage zitting op 31 december van het lopende
jaar.
Met de meeste hoogachting,
Jan De Winne, secretaris
Marie-Rose Harnie, voorzitter

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
1.

BO

Goedkeuring notulen vorige zitting

2.

BO

Toetreding tot het systeem "huurwaarborgen onder vorm van
bankwaarborgen".

3.

PO

Welzijn - Afdelingsverantwoordelijke sociaal beleid, vacantverklaring van
de functie en organisatie van een volwaardige selectieprocedure.

Departement Woonzorg
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4.

WO

Aanvraag verlenging van de erkenning van Ten Hove.

5.

WO

Aanpassing opnamedossier assistentiewoningen.

6.

WO

Dagprijsverhoging Zonnig Huis.

7.

WO

Dagprijs Ten Hove na renovatiewerken.

Departement Welzijn
8.

WE

Woonwinkel - Inhuur doorgangswoning

GESLOTEN ZITTING
Ondersteunende afdelingen
9.

BO

Voogdij - Stand van zaken.

10.

PO

Welzijn - maatschappelijk werker, aanvraag pensioen vanaf 01/01/2016.

11.

PO

SEC - Secretaris, eindevaluatie van de proeftijd, aanstelling van een
externe deskundige.
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