BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSINGEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
op maandag 16 oktober 2017 om 17:00 uur in de raadzaal

OPENBARE VERGADERING
01. SECRETARIAAT. De notulen van de openbare vergadering van de raad van 18
september 2017 worden goedgekeurd.
02. SECRETARIAAT-STAF. De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen
voor de buitengewone algemene vergadering van DV Cipal van 15 december 2017.
03. SECRETARIAAT-STAF. De raad gaat akkoord met een wijziging van de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van Audio (vereniging opgericht in toepassing van
titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet).
04. SECRETARIAAT-STAF. De raad beslist het agendapunt ‘Gebouwenbeheer-Sociale
Verhuring-Goedkeuring aangepast Intern Huurreglement’ te verdagen.
05. PERSONEEL. De raad keurt de vastlegging goed van vervangingsdagen voor feestdagen 2018 die in een weekend vallen.
06. PERSONEEL. De raad beslist het agendapunt ‘Voorstel tot delegatie van bevoegdheden met betrekking tot personeelsaangelegenheden’ te verdagen.
07. PERSONEEL. De raad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement na verzoening
voor bestaand personeel van de specifieke diensten dat zal overgedragen worden naar
het Zorgbedrijf Rivierenland van de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra, de
dienst Thuiszorg en, na overdracht door de Stad, de dienst kinderopvang, en dit met
ingang van 1 januari 2018.
08. ZORG. Woonzorgcentra. De raad beslist tot gunning van de opdracht “huren en
onderhoud van arbeidskledij en verdeelsysteem, huur en onderhoud van bedlinnen en
bewonerswas voor de twee woonzorgcentra.
09. SOCIALE ZAKEN. De raad stelt de vertegenwoordiging (hernieuwing) vast in de
Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Mechelen.
10. FACILITY. De ra ad gaat akkoord met de eindafrekening en meer -en minwerken in het
kader van het dossier renovatie 26 woningen Antwerpsesteenweg te Mechelen.
TP1. PERSONEEL. De raad neemt akte van van het resultaat selectie aanstelling van een
algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland.

TP2. ZORG. De raad bekrachtigt de beslissing van het bijzonder comité Ouderenzorg van
10 oktober 2017 waarbij voor woonzorgcentrum Roosendaelveld een infrastructuurforfait aangevraagd is voor de bouw van 98 woongelegenheden.
TP3. Overheidsopdrachten. De raad beslist tot gunning van de opdracht “consultancy in het
kader van de implementatie van Het Nieuwe Werken voor groep Mechelen.
11. MEDEDELINGEN– VARIA – VRAGEN.
BESLOTEN VERGADERING
12.

SECRETARIAAT. De notulen van de besloten vergadering van de raad van 18
september 2017.

13. PERSONEEL. Kennisname van de lijst van beslissingen (september 2017) door de
secretaris in het kader van delegatie van bevoegdheden (dagelijks personeelsbeheer en
aanstelling-ontslag-tucht).
14. SOCIALE ZAKEN. Instellen van gerechtelijke procedure.
15. MEDEDELINGEN – VARIA – VRAGEN.
16. Er wordt kennis genomen van volgende procesen-verbaal:
 Vast Bureau:
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