Ninove, 27 december 2019

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

Openbare vergadering
1.
Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren
De vergaderingen van de OCMW-raad worden gedurende het dienstjaar 2020 op de hiernavolgende
data en aanvangsuur 19.30 uur vastgesteld. Deze planning is onder voorbehoud dat de agenda van
de OCMW-raad voldoende punten omvat om een afzonderlijke OCMW-raad in te plannen op een
afzonderlijke dag. Indien dit niet het geval is, wordt de OCMW-raad aansluitend en op dezelfde dag
als de gemeenteraad georganiseerd. Dit kan zowel voor als na de gemeenteraad zijn:
-
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De vergaderingen van de gemeenteraad worden gedurende het dienstjaar 2020 op de
hiernavolgende data en aanvangsuur 19.30 vastgesteld:
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2.
Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop OCMW-percelen te
Denderwindeke, Aspelare en Voorde - goedkeuring
De openbare verkoop van OCMW-percelen wordt goedgekeurd.
3.

Sociale dienst - Goedkeuring nieuw kader rond de verwarmingstoelage

Dit agendapunt wordt verdaagd
4.
Sociale dienst - goedkeuring nieuwe kaderovereenkomst Ninove & AGII rond
Sociaal tolken/vertalen
Goedkeuring van de nieuwe kaderovereenkomst tussen Ninove en het Agentschap Integratie en
Inburgering rond sociaal tolken en vertalen.
5.
Sociale zaken - verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ninove en
Teledienst Ninove vzw betreffende het project sociale moestuin
Dit agendapunt wordt verdaagd

6.
Sociale zaken - verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ninove en
Teledienst Ninove vzw betreffende het project sociaal restaurant
Dit agendapunt wordt verdaagd
7.
Sociale zaken - herziening reglement Participatie en Sociale Activering (PSA) individuele tussenkomst
Het reglement “participatie en sociale activering – individuele tussenkomst” wordt met ingang van
01 januari 2020 goedgekeurd.
AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer om de 5 geschorste plaatsen in de Emiel De
Molstraat niet langer ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers, maar
daarentegen ter beschikking te stellen voor crisisopvang
Deze interpellatie wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
AP2.

Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de agressie binnen het OCMW

Deze interpellatie wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
AP3. Voorstel van raadslid Renaat Raes om zonnepanelen te plaatsen op het buurthuis
"Den Berdam"
De schepenen W. Vande Winkel en H. Evenepoel en raadslid R. Raes antwoorden op deze
interpellatie.
AP4. Interpellatie van raadslid Renaat Raes over het energieverbruik van het buurthuis
"Den Berdam" en de bijhorende kapel
Schepen W. Vande Winkel en raadslid R. Raes antwoorden op deze interpellatie.
8.

Secretariaat - akteneming eedaflegging Alain Triest

Er wordt akte genomen van de vervanging van Michel Casteur en de eedaflegging van Alain Triest.
De vervanging gaat in op 01 januari 2020 voor de resterende duurtijd van de bestuursperiode.
De heer Michel Casteur zetelt vanaf 01 januari 2020 voor de resterende duurtijd van de
bestuursperiode als gemeenteraadslid.

