Ninove, 18 september 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 12 september 2019

Openbare vergadering
1.

Secretariaat - akteneming eedaflegging Levi Verberckmoes

Er wordt akte genomen van de eedaflegging van Levi Verberckmoes, ter vervanging van raadslid
Stania Van Loo wegens ziekte.
2.

Secretariaat - ontslag BCSD-lid Ilse Malfroot - kennisname

Er wordt kennisgenomen van het ontslag van mevrouw Ilse Malfroot als BCSD-lid.
3.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Sanne Plancke - goedkeuring

De geloofsbrieven van mevrouw Sanne Plancke als BCSD-lid worden goedgekeurd.
4.

Secretariaat - eedaflegging Sanne Plancke

Mevrouw Sanne Plancke legt in openbare vergadering van de OCMW-raad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
OCMW-raad.
5.

Personeel - eretitel voorzitter OCMW-raad - toekenning

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toekenning van de eretitel van voorzitter van de
OCMW-raad goed.
6.
Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van
dienstvoertuigen" - intrekking
Het raadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de bijlage van het arbeidsreglement
“geolokalisatie van dienstvoertuigen” wordt ingetrokken.
7.

Stafdienst - huishoudelijk reglement gemeente-en OCMW-raad - aanpassing

Het artikel 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt betreffende de
“met redenen omklede motie” aangepast.
8.
Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding
- goedkeuring
De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met het project windenergie Ninove-Zuid met als
doel het op termijn verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van
windturbines op eigendom van zowel de stad Ninove als van het OCMW Ninove.
Het recht van opstal voor windturbines op eigendom van het OCMW Ninove zal verleend worden
onder de lasten en voorwaarden van het bestek dat bij dit besluit is bijgevoegd.

De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt. Het OCMW sluit zich volledig bij deze
onderhandelingsprocedure aan.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
9.
Welzijn en sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
OCMW Ninove en Kringwinkel 't Vierkant in kader van de 'Aanloopfase vorming' met
ingang van 12 september 2019.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ninove en de Kringwinkel ’t Vierkant in
het kader van de ‘Aanloopfase focus vorming’ voor het schooljaar 2019-2020 met ingang van 12
september 2019.
10.
Welzijn en sociale zaken - goedkeuring van een kader voor de vergoeding van
cliënteel van de sociale dienst bij het activeren in sociale tewerkstellingsplaatsen.
Toekenning van een vergoeding van € 1/uur, een vergoeding van de kinderopvang en
verplaatsingskosten (75% ten laste via PSA, 25% te betalen door cliënt) voor alle cliënten die via
de dienst activering elke vorm van zinvolle dagbesteding voorgesteld door de dienst activering
uitoefenen en dit naar analogie met de voordelen die toegekend werden aan cliënten in een TWEtraject (art.60).
11.
Welzijn en sociale zaken - goedkeuring samenwerking met OCMW Gent i.k.v.
AMIF-project rond sociale activering van derdelanders.
Goedkeuring samenwerking met OCMW Gent i.k.v. AMIF-project rond sociale activering van
derdelanders onder voorbehoud van goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst door de
OCMW-raad.
AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes over het plaatsen van een aircosysteem in de
vier dagzalen van WZC Klateringen
Schepen V. Cosyns en raadslid R. Raes antwoorden op deze interpellatie.
AP2. Interpellatie aan de voorzitter van het BCSD omtrent de terugbetaling door het
OCMW van gepresteerde behandelingen door tandartsen bij OCMW-cliënten in
schuldbemiddeling
Schepen V. Cosyns en de raadsleden C. Vanbrabant en J. Arijs antwoorden op deze interpellatie.

