Contact:
Vincent Gabriels
Algemeen directeur
03 620 22 01
Vincent.gabriels@kalmthout.be

BEVOLKING

Ons kenmerk: GB/mvw
Datum:
12 juni 2018
Betreft:
Uitnodiging + agenda RMW.

Geachte
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de eerste maal de zitting bij te wonen van de raad voor
maatschappelijk welzijn, welke zal plaatsvinden op DONDERDAG 21 JUNI 2018 in ons
centrum, Heuvel 39 om 20u00.
AGENDA:

Openbare zitting

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
Personeel
Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement.
Het voorzien van een uitbreiding van het strijkatelier met een 0,5 VTE contractuele
strijkster, niveau E1-E3, en op grond van art. 102 en 103 § 1 van het OCMW-decreet
buiten de personeelsformatie’ ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van
hogere overheden in casu SINE.

1.2
1.2.1
1.2.2

Interne organisatie
Kennisname delegatie budgethouderschap algemeen directeur.
Kennisname delegatie van het dagelijks personeelsbeheer van de algemeen
directeur.
Kennisname delegatie handtekenbevoegdheid algemeen directeur voor wat betreft
het opvangplan en het contract tussen de ouders en de dienst gezinsopvang.
Kennisname delegatie bevoegdheid van de algemeen directeur wat betreft het
bijzonder comité sociale dienst en ondertekening attesten sociale diensten.
Kennisname delegatie handtekenbevoegdheid algemeen directeur voor wat betreft
alle briefwisseling, reglementen, beslissingen en akten van het OCMW.
Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW.
Fonds Sociale Maribel - Beslissing intekenen oproep bijkomende arbeidsplaatsen in
2018.

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

2.
2.1
2.1.1

2.1.2

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Sociale dienst
Fedasil - LOI - Kennisname stand van zaken betreffende de intekening op het vrij
gebruik van gecumuleerde reserves en instructies in het kader van de afbouw van
huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van het lokale
integratiebeleid van het lokaal bestuur Kalmthout met het Agentschap Integratie &
Inburgering Provincie Antwerpen (AgII) m.i.v. 01-07-2018 t.e.m. 30-06-2019.

2.2
2.2.1

Thuisdiensten
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Bekrachtiging dringende beslissing van
de voorzitter betreffende de aanvraag voor de regularisatie van 1,5 VTE
doelgroepmedewerkers naar gesubsidieerd logistiek personeel in de aanvullende
thuiszorg m.i.v. 01-07-2018.

2.3

Organisator gezinsopvang
Nihil.

2.4

Dienstencentrum
Nihil.

2.5

Strijkatelier
Nihil.

2.6

Projecten
Nihil.

3.
3.1
3.1.1

EXTERNE SAMENWERKING
Vertegenwoordiging RMW
IGEAN milieu en veiligheid - Jaarvergadering dd. 22-06-2018 - Vaststellen mandaat
vertegenwoordiger RMW.
IGEAN dienstverlening - Jaarvergadering dd. 22-06-2018 - Aanstellen
vertegenwoordiger RMW.
IGEAN dienstverlening - Jaarvergadering dd. 22-06-2018 - Vaststellen mandaat
vertegenwoordiger RMW.

3.1.2
3.1.3

3.2

Verslagen
Nihil.

3.3
3.3.1
3.3.2

Varia
KINA p.v. - Beslissing betreffende de aanpassing van de statuten.
Praatcafé Dementie Noorderlicht - verzoek tot betaling bijdrage 2018.

4.
4.1
4.1.1

FINANCIEN EN PATRIMONIUM
Financiën
Geronka Elektro NV, Antwerpsesteenweg 146 C te 2390 Malle - Bekrachtiging
dringende beslissing betreffende de goedkeuring van de offerte 8077613 ten
bedrage van € 100,00 incl. BTW.

4.2
4.2.1
4.2.2

Patrimonium
Kennisname einde huur- en pachtovereenkomsten.
Goedkeuring afsluiten van een huurcontract m.i.v. 01-07-2018 voor de periode van 1
jaar voor de woning gelegen Kapellensteenweg 311.
Goedkeuring verlenging huurovereenkomst duivenbondlokaal, Wipstraat 55 te 2920
Kalmthout per 01-01-2019.

4.2.3

5.

ALLERLEI
Nihil.

Met beleefde groeten
Algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Maggy Beyers

