AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 18/07/2017

AGENDA RAAD 18/07/2017
Geachte Raadslid
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op
18/07/2017 om 20:00 uur.
De vergadering wordt georganiseerd in de kapel van het sociaal huis van het OCMW, August
Demaeghtlaan 38 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 ter inzage in de dossierkast van de raadsleden in
het Sociaal huis en kunnen ingekeken worden tijdens de openingsuren. 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
Christophe Merckx, voorzitter

GOEDKEURING NOTULEN
Ondersteunende afdelingen
1.

BO

Goedkeuring notulen vorige zitting.

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
2.

BO

Buitengewone algemene vergadering Haviland op woensdag 6
september 2017, goedkeuring van de agenda.
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3.

BO

Kennisname jaarverslag informatieveiligheid over 2016

4.

BO

Huur werkplek CAW Halle-Vilvoorde om het crisiscentrum voor jongeren
te huisvesten in de Haver.

5.

FIDI

Budgetwijziging 2017 nr 1.

6.

FADI

Aanpassingswerken aan 2 ondersteuningswoningen L. Vanbeverenstraat
99 in functie van 'Beverberg'-project. Perceel 1: aanpassingswerken.
Perceel 2: keukeninrichting.
Gunning van de opdracht.

7.

FADI

Plaatsen van sierpleister op isolatie aan de blinde gevels van de
ondersteuningswoningen Nikkenberg 5 en 10.
Gunning van de opdracht.

8.

WE

Gunning - Uitbating buurtrestaurant en cultuurcafé CC ’t Vondel

Departement Welzijn
9.

WE

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het
OCMW van Halle en anderzijds stad Halle.

10.

WE

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en vzw Eigen Thuis
(Dienst Aangepast Vervoer) Grimbergen betreffende de tewerkstelling
van een OCMW-cliënt in het kader van art.60§7 van de organieke wet.

GESLOTEN ZITTING
Ondersteunende afdelingen
11.

PO

IMZ - Halftijds gebrevetteerd verpleegkundige nacht, definitieve
ambtsneerlegging wegens ontslag.

12.

PO

Systeembeheerder, in disponibiliteit vanaf 23/3/2017.
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