
Vergadering van de OCMW-raad op woensdag 24 januari 2018 om 19 u. 

 bureel voorzitter 

agenda met beknopte toelichting 

OPENBARE ZITTING 

1. verslag vorige openbare zitting. 

Aan de Raad wordt gevraagd om het verslag van de vorige openbare zitting goed te keuren 

2. Reductie toelagevordering op Stad  

Aan de Raad wordt gevraagd de te boeken gemeentelijke bijdrage voor 2017 te reduceren. 

3. Inrichten prijsvraag groenonderhoud administratief gebouw 

Aan de Raad wordt gevaagd over te gaan tot het inrichten van een prijsvraag via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het groenonderhoud rond het administratief 

gebouw voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. 

4. Inrichten prijsvraag groenonderhoud woonzorgcentrum 

Aan de Raad wordt gevaagd over te gaan tot het inrichten van een prijsvraag via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het groenonderhoud van het woonzorgcentrum 

voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. 

5. Inrichten prijsvraag gedeeltelijke sloop OCMW-gebouw 

Aan de Raad wordt gevaagd over te gaan tot het inrichten van een prijsvraag via openbare procedure 

voor de gedeeltelijke sloop van OCMW-gebouw, gelegen Astridlaan 103 . 

6. Bekrachtiging uitvoering werken databekabeling en elektriciteit bijkomende burelen 1ste 

verdieping 

Aan de Raad wordt gevaagd om kennis te nemen van de via het Stadsbestuur ingediende offerte van de 

firma Velgo Engineering voor de uitvoering van de nodige databekabelingswerken en de aanpassing 

aan de elektriciteit voor 2 burelen op de 1ste verdieping van het Sociaal Huis. 

7. aankoop droogkast voor sociaal huis 

Aan de Raad wordt gevraagd om bij een firma over te gaan tot de aankoop van een droogkast voor het 

Sociaal Huis. 

8. Inrichten prijsvraag aankoop meubelen LOI (lokaal opvanginitiatief) 

Aan de Raad wordt gevraagd om over te gaan tot het inrichten van een prijsvraag via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van meubilair voor het LOI l’Yser. 

9. Aankoop actieve tillift voor woonzorgcentrum 



Aan de Raad wordt gevraagd om bij een firma over te gaan tot de aankoop van een actieve tillift voor 

het WZC. 

10. Kwartaalrapport financieel beheerder 

Aan de Raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het door de financieel beheerder opgemaakte 

kwartaalrapport van het 4de kwartaal 2017. 

11. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 

De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

12. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de door de directeur van het woonzorgcentrum, 

gedane uitgaven in het kader van zijn budgethouderschap. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

13. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de door het bijzonder comité voor de sociale 

dienst gedane uitgaven in het kader van haar budgethouderschap  

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

14. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de door de OCMW-secretaris, in het kader van 

haar budgethouderschap gedane uitgaven. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

15. varia 

 


