oc MW ZELZATE

ç^.

Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate

Gedreven door respect en met worme deskundigheid werken wij somen oon wel-zijn voor ¡edereen, elke dag weer

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Wij nodigen u u¡t voor de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op dinsdag 4 juli 2Ot7 om 18 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis, Grote Markt l te 9060 Zelzate.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Half uurtje van de burger

Mededelingen door de voorzitter

1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van
28 maarL2OIT.

2.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van

I

3.
4.
5.

juni 2017.

Rapportering van de aan de secretaris gedelegeerde bevoegdheden.
Vaststelling jaarrekening 2016 OCMW Zelzate en vaststellen van de waarderingsregels.
Kennisname van de begroting, evenals de agenda's van de algemene vergadering en de raad van bestuur van
de vereniging, volgens artikel 31 van de statuten van vzw Zilverbos.

6.

Kenn¡sname nieuw bedrag kilometervergoeding na indexatie, voor dienstverplaatsingen personeel voor de

periode Liuli2OtT tot en met 30 juni 2018. {bedragen worden ter zitting aangebracht).

7.

Aanpassen van addendum aan de samenwerkingsovereenkomst

aangaande het participatieve PPS project

Woonzorgcentrum VZW Zilverbos van 31 oktober 20L5, met name hoofdstuk 7 (inkomsten van kapster) en
werken op afspraak van de kapster.

8.

Het verlenen van een gunstig advies aan de gemeente inzake wijzigen van de rechtspositieregeling inzake
verhoging ten bedrage van 1 euro van de maaltijdcheques.

9.

Wijziging rechtspositieregeling in toepass¡ng van artikel 10452 en 56 van het decreet van december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn -vaststelling ontwerp van
rechtspositieregeling $2 en 96 voor opstart wijzigingspr:ocedure.

10.

Wijziging rechtspositieregeling in toepass¡ng u.n/ä.t¡k.l 10452 van het decreet van december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn -vaststelling ontwerp van
rechtspositieregeling 92 voor opstart wijzigingsprocedure (vervanging secretaris en financieel beheerder bij
afwezigheid).

Mondelinge vragen aan de voorzitter
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ZEIZATE
Met vriendelijke groeten
dhr. Guy Ve

Landeigendomln 2a

l09l 342 29 20

Rik Laureys
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