Kortenberg, 22/06/2018

WELZIJNSHUIS KORTENBERG

De voorzitter van de raad
nodigt uit

De leden van de Raad,

tot het bijwonen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
op woensdag 7 juli 2018 om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum.
___________________________________________________________________________

AGENDA
Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Decreet Lokaal Bestuur - Kennisname beslissingen gemeenteraad
03. Huishoudelijk reglement van de Raad, het Vast bureau en de diensten en instellingen
van het OCMW - Aanpassingen - Aanpassingen
04. Afvaardiging raadslid in IGO en Interleuven – Verslag werkzaamheden
05. Bijstand beheer onroerende goederen– Vaststelling gunningswijze en goedkeuring
bestek
06. Leefloon - Aanpassing bedrag categorie 3 en aanpassing bedrag personeelskosten
vanaf 01/07/2018 - Kennisname wijziging
07. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: Samenwerkingsovereenkomst met
OCMW Herent
08. Lokaal opvanginitiatief - Aanpassing aantal opvangplaatsen
09. Dagopvang voor bejaarden – uitbreiding/wijziging locatie
10. Afbraak Belgostock - Aanstelling ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden, <
gunningswijze en uit te nodigen firma's
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Dwangbevelen financieel beheerder - Uitvoerbaar verklaren
Op bevel

Roeland Maes

Alexandra Thienpont

 Decreet van 19/12/2008
Art. 36 De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.
De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, 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 maal op de agenda voorkomen.
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel
overgenomen.
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