Ninove, 5 november 2019
Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn
Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de OCMW-raad nodigt u uit op de volgende vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn. De vergadering heeft plaats op 06 november 2019 om 20 u 30
(aansluitend op de verenigde commissievergadering over het politiereglement) in de
gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Dit betreft een tweede oproeping conform artikel 26 van het decreet lokaal bestuur.
“Artikel 26. De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.
In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat
het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op
de agenda voorkomen.
In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat
en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.”
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
1.

Stafdienst - vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer

2.

Stafdienst - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW goedkeuring

Financiën
3.

Financiën - vaststelling budgetwijziging 2019/2

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale Dienst
4.

Sociale dienst - weigering creëren van extra LOI-opvangplaatsen n.a.v. vraag Fedasil

5.

Sociale dienst - goedkeuring verlenging van de convenant preventieve woonbegeleiding in
het kader van de preventie van uithuiszetting van huurders op de private huurmarkt voor 1
jaar tussen OCMW Ninove en CAW Oost-Vlaanderen vzw

6.

Sociale dienst - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OCMW Gent i.k.v. AMIFproject rond sociale activering van derdelanders.
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Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Renaat Raes over de werken aan het hellend vlak in Klateringen

Hoogachtend,

De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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