Ninove, 28 november 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 21 november 2019

Openbare vergadering
1.

Secretariaat - ontslag Sanne Plancke als BCSD-lid - kennisname

Er wordt kennisgenomen van het ontslag van Sanne Plancke als BCSD-lid.
2.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Luc Roelandt - goedkeuring

De geloofsbrieven van Luc Roelandt als BCSD-lid worden goedgekeurd.
3.

Secretariaat - eedaflegging Luc Roelandt als BCSD-lid

In openbare vergadering van de OCMW-raad legt Luc Roelandt als BCSD-lid de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
OCMW-raad.
4.

Logistiek/overheidsopdrachten - pachtoverdracht perceel te Denderwindeke

De pacht van een perceel te Denderwindeke met kadastrale gegevens Ninove 7de afdeling
Denderwindeke sectie B nummer 756a wordt overgedragen.
5.

Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW
goed.
6.

Sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst vzw De Kiem

De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Kiem, Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere, voor de
oprichting van een ambulant centrum drughulpverlening, ingaande vanaf 1 januari 2020 voor
onbepaalde duur, wordt goedgekeurd.
7.

Sociale zaken - goedkeuring gebruiksovereenkomst vzw De Kiem

De gebruiksovereenkomst met vzw De Kiem, Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere, ingaande vanaf
1 januari 2020 voor onbepaalde duur, voor het gebruik van het pand gelegen op de
Brusselsesteenweg 3 te Ninove, voor de opstart van een ambulant centrum voor
drughulpverlening, wordt goedgekeurd.
8.
Sociale zaken - goedkeuring bruikleen voormalige dagkapel buurthuis Den
Berdam
Het OCMW Ninove aanvaardt de bruikleen van stad Ninove betreffende de voormalige dagkapel van
het buurthuis “Den Berdam”, Brusselsesteenweg 3 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling
sectie B deel van nr. 1244H2, met een oppervlakte van 1a 35ca, met ingang van 1 januari 2020,
om er een ambulant centrum voor drughulpverlening in onder zal brengen.
De overeenkomst bruikleen wordt goedgekeurd.

9.
Sociale zaken - goedkeuring verlenging project "gezinsarmoede effectief en
efficiënt bestrijden" voor het jaar 2020.
De verlenging project OCMW Ninove en OCMW Geraardsbergen “Gezinsarmoede effectief en
efficiënt bestrijden” voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt
goedgekeurd.
10.
Sociale dienst - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Domino's voor de
terbeschikkingstelling van 2 werknemers in toepassing van artikel 60§7 van de
organieke wet van 8 juli 1976
De samenwerkingsovereenkomst met Domino’s Pizza voor het ter beschikkingstellen van 2
doelgroep medewerkers art. 60§7 wordt goedgekeurd.
11.
Sociale dienst - goedkeuring dienstvrijstelling werknemers art. 60§7 - volgen van
cursussen die competenties werkvloer verhogen
De dienstvrijstelling van 2 halve dagen voor kandidaten binnen het traject tijdelijke werkervaring in
combinatie met de taalondersteuning van Vokans tot het behalen van het taalniveau (Threshold 3)
wordt goedgekeurd.
De dienstvrijstelling geldt voor alle cursussen die een bijdrage leveren aan de nodige competenties
om een tewerkstelling in het normaal economisch circuit te behalen.
De cursussen die hiervoor in aanmerking komen, zijn niet limitatief. Een aanwezigheid op de
werkvloer van minimum 3,5 dagen is noodzakelijk wanneer meerdere cursussen tijdelijk
gecombineerd worden in het kader van verdere uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
De maatschappelijk werker stippelt een traject uit op basis van het leervermogen en leerpotentieel
van de cliënt.
AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes om de mogelijkheid tot nachtopvang te
realiseren in WZC Klateringen
Schepen V. Cosyns (Samen)en de raadsleden L. Meert (Samen) en R. Raes (Forza Ninove)
antwoorden op deze interpellatie.
AP2. 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 volgende zitting
AP3.

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

Deze interpellatie wordt verdaagd naar volgende zitting
AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van personeel omtrent het
nijpend personeelstekort in de centrale keuken van WZC Klateringen
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), schepenen J. Arents (Onafh.) en V. Cosyns (Samen) en de
raadsleden I. Malfroot (Forza Ninove), R. Raes (Forza Ninove), L. Meert (Samen), A. triest (Open
VLD), C. Vanbrabant (Forza Ninove) en S. Plancke (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP5. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de wervingsreserves bij het WZC
Klateringen
Schepen J. Arents (Onafh.) en raadslid I. Malfroot (FOrza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.

