Beslissingen OCMW-raad van woensdag 21 december 2016
1

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 30 november 2016.
Het proces-verbaal van de openbare zitting van 30 november 2016 wordt unaniem
goedgekeurd.

2

PERSONEEL. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente OCMW.
De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst tussen de
gemeente en OCMW Westerlo en vaardigt de secretaris en voorzitter af om deze
overeenkomst te ondertekenen.

3

PERSONEEL. Goedkeuring terbeschikkingstelling van Marleen Durwael,
financieel beheerder aan het OCMW Westerlo.
De OCMW-raad beslist om het ambt van financieel beheerder van het OCMW, na
de pensionering van de huidige financieel beheerder Paul Van de Cruys, niet meer
open te verklaren, maar te laten invullen door de financieel beheerder van de
gemeente.
De OCMW-raad keurt de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016
goed om de financieel beheerder Marleen Durwael ter beschikking te stellen aan het
OCMW van Westerlo om de taak van financieel beheerder van het OCMW uit te
oefenen met ingang van 1 januari 2017.

4

PERSONEEL. Goedkeuring terbeschikkingstelling diensthoofd personeel
en diensthoofd technische dienst van de gemeente aan het OCMW.
De OCMW-raad keurt de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016
goed om het diensthoofd personeel, Evelien Mahieu, en het diensthoofd technische
dienst, Michiel Denolf, ter beschikking te stellen van het OCMW, vanaf 1 januari
2017.

5

SOCIALE DIENST. Aankoop module budgethulp bij Cipal Schaubroeck.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring voor de aankoop van
de module budgetbeheer, en gunt de opdracht aan Cipal Schaubroeck nv, Bell
Telephonelaan 2D te 2440.

6

SOCIALE DIENST. Lidmaatschap Kina.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de
engagementsverklaring met KINA P.V. vanaf 1 januari 2017 voor de periode van 1
jaar.

7

SOCIALE DIENST. Reglement tussenkomst in de verblijfskosten van
woonzorgcentra.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het reglement voor de tussenkomst in
de verblijfskosten van woonzorgcentra goed.

8

SOCIALE DIENST. Samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen in het kader van psychologische
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ondersteuning.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de overeenkomst
tussen Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en OCMW Westerlo inzake de
psychologische inzet vanuit het Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg.
9

VERZEKERINGEN. Verzekering arbeidsongevallen bij Belfius Insurance.
De OCMW-raad gaat akkoord met de nieuwe premievoeten van de
verzekeringspolis inzake arbeidsongevallen.

10

WOONZORGCENTRUM. Korting ligdagprijs voor koppels.
De raad voor Maatschappelijk welzijn beslist om bij echtparen die tegelijkertijd in
woonzorgcentrum Parel der Kempen verblijven aan beide echtgenoten een korting
toe te kennen op de dagprijs.

Zitting achter gesloten deuren
11

SECRETARIAAT. Proces-verbaal van de besloten vergadering van de
raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 november 2016.
Goedkeuring.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

12

SECRETARIAAT. Vergadering van het BCSD van 9 november 2016.
Kennisname verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

13

SECRETARIAAT. Vergadering van Vast Bureau van 22 november 2016 en
het BCAB van 22 november 2016. Kennisname verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermelde verslagen.

14

SECRETARIAAT. Kennisnemen van de ingekomen stukken.
De raad neemt kennis van sommige ingekomen stukken aan de hand van het
bijgehouden register.

15

SECRETARIAAT. BDO Mens en samenleving 8 november 2016.
Kennisname verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

16

SECRETARIAAT. Managementteam 20 oktober 2016. Kennisname
verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

17

FINANCIËN. Intrekken beslissing dagvaarding en beslissing tot
oninvorderbaarverklaring X1/Y2.
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FINANCIËN. Intrekken beslissing dagvaarding en beslissing tot
oninvorderbaarverklaring Z3

19

ONINVORDERBAARVERKLARING Z14
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FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld Z25
De besluiten 17 t.e.m. 20 hebben betrekking op de persoonlijke levenssfeer van
cliënten en worden niet nader omschreven.

21

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
Er zijn geen vragen voor de voorzitter.

5

persoonlijke gegevens verwijderd

• p. 3 van 3 •

