Ninove, 14 april 2020
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 woensdag 22 april 2020 om 19 u 30 en
zal volledig op digitale wijze verlopen. (richtlijnen: zie bijgevoegde brief)
Deze uitnodiging geldt tevens voor de OCMW-raad indien deze door omstandigheden ook
op donderdag zou moeten plaatsvinden.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
1.

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

2.

Stafdienst - kennisname van de rapportering van de acties 2019 van het kader
organisatiebeheersing en -ontwikkeling voor stad & OCMW Ninove

Logistiek/overheidsopdrachten
3.

Logistiek/overheidsopdrachten - sociaal huis - goedkeuring huishoudelijk reglement en
ontwerp-huurovereenkomsten

4.

Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop deel van perceel OCMW-grond te Lieferinge in
samenwerking met de kerkfabriek van Lieferinge - goedkeuring ontwerpakte

Financiën
5.

Financiën - raamkader retributie jaarlijkse feesten wzc Klateringen

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
6.

Sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW NINOVE en
Leerpunt Ninove aangaande de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten

7.

Sociale zaken - projecten - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW NINOVE
en Teledienst Ninove aangaande de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten
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Sociale Dienst
8.

Sociale dienst - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Brussel Onthaal vzw in kader
van aanvullend aanbod sociaal tolken/vertalen

9.

Sociale dienst - Corona-maatregel - inhuren van maximaal 6 woningen op de sociale of de
private huurmarkt, bestaande uit minstens 2 slaapkamers en maximale huurprijs van € 700,
met als doel deze te gebruiken als uitbreiding van de crisisopvang gedurende een periode
van 6 maanden of 1 jaar.

Leefmilieu
10.

Leefmilieu - klimaat - SOLVA - samenwerkingsovereenkomst SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid - goedkeuring

Vragen, voorstellen en interpellaties
Secretariaat
AP1. Interpellatie van raadslid R. Raes over de warmte in Klateringen

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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