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AGENDA RAAD 09/01/2018
Geachte Raadslid
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op
09/01/2018 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

Nieuwe personeelsformatie OCMW Halle.

3.

BO

Goedkeuring aanpassing Rechtspositieregeling categorie 4.
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4.

Q

Rapportage - Organisatiebeheersing (Interne controle).

5.

PO

Personeel - voorstel tot wijziging van arbeidsreglement.

6.

WE

Projectoproep - Aanklampende zorg naar mensen die zorg mijden en
sociaal huren

Departement Welzijn
7.

WE

Jaarlijkse verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten
tussen enerzijds het OCMW van Halle en anderzijds de sociaal-economie
initiatieven waaronder vzw atelier groot eiland, LDC De Harmonie, vzw
Beeldenstorm, Groep Intro, vzw Pin, vzw Pronatura, vzw Televil, vzw De
Welvaartkapoen, vzw Federatie Afrikaanse hoop betreffende de
tewerkstelling van OCMW-cliënten in kader van het art.60§7 van de
organieke wet.

8.

WE

Jaarlijkse verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten
tussen enerzijds het OCMW van Halle en anderzijds de vzw Ahasverus
(afdeling CGGZ De Poort), vzw Wonen en Werken voor personen met
autisme (De Okkernoot), CPAS Soignies, vzw Stekelbees, KA Campus
Halle, stad Halle, WZC Sint Augustinus betreffende de tewerkstelling van
OCMW-cliënten in het kader van art.60§7 van de organieke wet.

GESLOTEN ZITTING
Ondersteunende afdelingen
9.

PO

Catering - halftijds statutair keukenhulp, aanvraag pensioen met ingang
van 01/05/2018.

10.

PO

Catering - Keukenhulp, disponibiliteit wegens ziekte vanaf 21/12/2017
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