Ninove, 26 juni 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 19 juni 2019

Openbare vergadering
1.
Stafdienst - goedkeuring van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling
voor stad & OCMW Ninove
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het kader voor organisatiebeheersing-en ontwikkeling
voor stad & OCMW Ninove goed.
Jaarlijks zal voor eind juni gerapporteerd worden aan de gemeente- en OCMW-raad over de
voortgang van de genomen beheersmaatregelen in het afgelopen jaar.
Het N-Team bepaalt jaarlijks in het 4e kwartaal de prioriteiten voor het komende jaar op basis van
een evaluatie van de lopende planning en update van de interne analyse. Deze planning wordt ook
aan de gemeente- en OCMW-raad gerapporteerd ter kennisneming.
2.
Logistiek/overheidsopdrachten - vaststelling wat onder het begrip dagelijks
bestuur moet worden verstaan
Het begrip dagelijks bestuur voor de duur van de bestuursperiode 2019 – 2025 wordt
goedgekeurd.
3.
Logistiek/overheidsopdrachten - aanvaarding erfdienstbaarheden bouw sociaal
huis - goedkeuring ontwerp-akte
De vestiging van erfdienstbaarheden op de stadsparking in de Burchtstraat, kadastraal gekend
Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1088R, ten voordele van de goederen te Ninove
Burchtstraat 48+ en 50, kadastraal gekend onder de nrs. 1077G, 1081K en 1081M, met
gereserveerd perceelsidentificatienr. 1902A, eigendom van het OCMW Ninove, SHM Denderstreek,
CBE ZOVL en PWA Ninove, wordt aanvaard
4.

Financiën - vaststelling jaarrekening 2018

Het ontwerp van de jaarrekening 2018 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens
algemeen journaal 2018/22325 en budgettair journaal 2018/49398 wordt vastgesteld.
5.

Financiën - vaststelling budgetwijziging 2019/1

De budgetwijziging wordt vastgesteld.
6.
Sociale zaken/projecten - goedkeuring aanduiden leden voor de voorlopige
zorgraad van de eerstelijnszone Dender-zuid voor de cluster lokale besturen
De leden voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Dender-zuid voor de cluster lokale
besturen worden aangeduid.

7.
Sociale zaken/projecten - Goedkeuring samenwerkingsakkoord tussen OCMW
Ninove en Teledienst vzw in functie van behoud sociaal restaurant
Het samenwerkingsakkoord tussen OCMW Ninove en Teledienst-Ninove vzw in het kader van
continuering van het sociaal restaurant wordt goedgekeurd.
8.
Sociale dienst - goedkeuring samenwerkingsakkoord tussen OCMW Ninove en
Teledienst vzw voor de opstart van het Project Sociale Moestuin
Het samenwerkingsakkoord wordt goedgekeurd.
10.

Sociale dienst - Vaststellen bestemming van deel legaat "Uyttenhove"

De bestemming van het deel legaat Uyttenhove wordt aangewend voor het onderhoud en renovatie
van panden stad/OCMW met een sociaal doeleind.
AP1. Interpellatie van raadslid Renaat Raes over de voorziene parking en de slagboom
op het domein WZC Klateringen
De raadsleden R. Raes (Forza Ninove), L. Meert (Samen), G. Rassaerts (Forza Ninove) en de
schepenen J. Arents (Onafh.) en V. Cosyns (Samen) antwoorden op deze interpellatie.

