BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSINGEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
op maandag 20 maart 2017 om 17:00 uur in de raadzaal

OPENBARE VERGADERING
01. SECRETARIAAT. De notulen van de openbare vergadering van de raad van 20 februari
2017 worden goedgekeurd.
02. SECRETARIAAT. Beleidszaken. De raad neemt akte van het ontslag van mevrouw An
Poot en neemt kennis van de eedaflegging van haar opvolger, de Heer Eduard (Ward)
Leemans.
03. SECRETARIAAT. Beleidszaken. De raad neemt kennis van de toelichting van het
project betreffende de stand van zaken van het strategisch project ‘Samen 1 groep’.
04. SECRETARIAAT. Beleidszaken. Samenwerking Stad en OCMW Mechelen in het kader
van Samen 1 Groep. Beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Mechelen.
Volgende beslissingen worden genomen:
a) Goedkeuring van het voorstel tot beheersovereenkomst tussen stad en OCMW
Mechelen.
b) Goedkeuring aanstelling van de heer Erik Laga als eerste extern vervangend
waarnemer voor de OCMW-secretaris, de heer Jan Bal en eedaflegging
c) Goedkeuring van de halftijdse en tijdelijke terbeschikkingstelling van de heer Jan Bal,
OCMW-secretaris, als adjunct-secretaris bij de stad.
d) Herbevestiging beslissingen inzake waarneming bij afwezigheid of verhindering van
beide secretarissen.
05. ZORG. Andere. De raad beslist tot oprichting en deelname van het Sociaal Huis
Mechelen aan de publiekrechtelijke vereniging “Zorgbedrijf Rivierenland”, conform Titel
VIII, Hoofdstuk I, van het OCMW-decreet, samen met het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Sint-Katelijne-Waver.
a. Intrekking van het raadsbesluit van 16 januari 2017-punt 4;
b. Goedkeuring aangepaste statuten, bijhorende bijlagen 1 t/m 6 en aangevulde
motiveringsnota;
06. MEDEDELINGEN– VARIA – VRAGEN. Vraag om notulen ook ter beschikking te stellen
op website in plaats van enkel op vraag.

BESLOTEN VERGADERING
07. SECRETARIAAT. De notulen van de besloten vergadering van de raad van 20 februari i
2017 worden goedgekeurd.
08. PERSONEEL. Kennisname van de lijst van beslissingen (februari 2017) door de secretaris in het kader van delegatie van bevoegdheden (dagelijks personeelsbeheer en
aanstelling-ontslag-tucht).
09. MEDEDELINGEN – VARIA – VRAGEN. Geen
10. Er wordt kennis genomen van volgende procesen-verbaal:
 Vast Bureau:
 Sociale zaken:
 Ouderenzorg: (wzc)
(zo)
Jan Bal
secretaris

06-02-2017
27-02-2017
05-07-2017
14-02-2017
24-01-2017
Koen Anciaux
voorzitter

