BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSINGEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
op maandag 21 november 2016 om 17:00 uur in de raadzaal

OPENBARE VERGADERING
01. SECRETARIAAT. De notulen van de openbare vergadering van de raad van 16
oktober 2016 worden goedgekeurd.
02. SECRETARIAAT. De raad neemt kennis van het klachtenrapport 2015 en is akkoord
om de klachtenprocedure van stad en Sociaal Huis samen te voegen.
03. SECRETARIAAT. De raad duidt een vervanger aan als lid van het adviescomité in de
dienstverlenende vereniging CIPAL.
04. SECRETARIAAT. Er wordt goedkeuring verleend voor de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger van het Sociaal Huis op de Algemene Vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 9 december 2016.
05. PERSONEEL. De raad keurt een vervangregeling goed voor de feestdagen (2) in 2017
die in het weekend vallen.
06. ZORG. De raad gaat akkoord met de schenking van opgelijste niet-conforme hulpmiddelen aan vzw Wereldmissiehulp, die deze inzetten voor minderbedeelden in ontwikkelingslanden.
07. FACILITY. Gebouwenbeheer. De raad hecht goedkeuring aan het lastenboek en de
wijze van gunnen voor de dienstverleningsopdracht inzake de exploitatie, het onderhoud, de dringende interventie op afroep, de totale waarborg en het energiebeheer van
de technische installaties van wzc De Lisdodde.
08. FACILITY. Gebouwenbeheer. De raad neemt kennis van het resultaat van de openbare
verkoop van het pand Donkerlei 65 te Mechelen.
09. FACILITY. Gebouwenbeheer. Het agendapunt houdende ‘Goedkeuring tot verkoop van
het huis Kalverenstraat 83 op en met grond te Mechelen, 2e afdeling sectie C nr. 181 n
3’ wordt verdaagd.
09bis. PERSONEEL. Sociaal Secretariaat. De raad gaat akkoord met het voorstel uitgewerkt in de bijlage 4 bij het pensioenreglement van de OFP PROVANT met betrekking tot de restmiddelen VIA 4 2013-2014.
10. MEDEDELINGEN– VARIA – VRAGEN. Geen

BESLOTEN VERGADERING
11. SECRETARIAAT. De notulen van de besloten vergadering van de raad van 16
oktober 2016 worden goedgekeurd.
12. PERSONEEL. Kennisname van de lijst van beslissingen (oktober 2016) door de secretaris in het kader van delegatie van bevoegdheden (dagelijks personeelsbeheer en
aanstelling-ontslag-tucht).
13. SOCIALE ZAKEN. Instellen gerechtelijke procedure.
14. MEDEDELINGEN – VARIA – VRAGEN. Geen
15. Er wordt kennis genomen van volgende procesen-verbaal:
 Algemeen Beleid:
 Sociale zaken:
 Ouderenzorg: (zo)
(wzc)
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Koen Anciaux
voorzitter

