Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 25 oktober 2018
Overeenkomstig artikel 251 en 254 van het OCMW-decreet

OPENBARE ZITTING

1

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018
De raad keurt unaniem het verslag van de zitting van donderdag 27 september 2018 goed.

2

WOONZORGCENTRUM – AANPASSEN VAN DE DAGPRIJS
Het Agentschap Gezondheid en Zorg deelde op 6 juli 2018 mee dat de aanvraag voor de verhoging van de
ligdagprijs voor het woonzorgcentrum Ter Gauwen werd goedgekeurd. De nieuwe dagprijs wordt 48,42
euro.
De raad beslist unaniem om de dagprijs in het woonzorgcentrum te verhogen naar 48,42 euro met ingang
van 1 januari 2019.

3

KENNISGEVING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OPVANGSTRUCTUREN
De raad keurt unaniem het huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren goed. Het reglement treedt
in werking vanaf 1 oktober 2018.
Het raadsbesluit van 15 juni 2017 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de
bewoners van het LOI wordt opgeheven.

4

KENNISNAME
VAN
INFORMATIEVEILIGHEID

DE

GEWIJZIGDE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

INZAKE

De lopende samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid die werd afgesloten tussen de
provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente en het OCMW van Maarkedal moest aangepast worden door
het toewijzen van een bijkomend takenpakket aan de informatieveiligheidsconsulent. Het
provinciebestuur maakte op 20 juni een voorstel van gewijzigde overeenkomst over.
De gemeenteraad verleende in zitting van 25 september 2018 zijn goedkeuring aan de gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst.
De OCMW-raad neemt akte van de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid.
Het raadsbesluit van 15 juni 2017 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
informatieveiligheid wordt opgeheven.

5

SOLVA - ALGEMENE VERGADERING: GOEDKEURING AGENDA
Het OCMW is aangesloten bij de intercommunale SOLVA.
SOLVA heeft bij schrijven van 12 oktober 2018 het OCMW opgeroepen om deel te nemen aan de zitting
van de algemene vergadering op woensdag 12 december 2018 om 19 uur in Solva, Gentsesteenweg 1B te
9520 Sint-Lievens-Houtem.
De agenda ziet er als volgt uit:

1.

Samenstelling van het bureau

2.

Goedkeuren actieplan en budget 2019

3.

Ontwerp tot statutenwijziging Solva: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur

De raad beslist unaniem het volgende:


De agenda van de algemene vergadering van 12 december 2018 van de intercommunale SOLVA
wordt goedgekeurd.



De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de Raad van heden.



Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA via info@so-lva.be

Namens de OCMW-raad,
In opdracht:
De algemeen directeur,

De voorzitter wnd.,

L. JOURQUIN

J. DE MERLIER

