18 maart 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 29 maart 2011 om 20u30 in de
raadzaal van het OCMW, Gootje 2, 9860 Oosterzele.
Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig
is. De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder
dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping
worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

DAGORDE

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 28 februari 2011
2. OCMW-patrimonium: aanstelling architect in het kader van de
verdere afwerking van het OCMW- gebouw - principebeslissing
Overwegende omdat we hier te maken hebben met een monopolie in feite, wordt
voorgesteld om architect Johan Van Den Driessche, Abscis ontwerpgroep, aan te
stellen.
Aan de raad wordt gevraagd om principiële goedkeuring te verlenen.

3. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en politiezones
van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de
openbare verlichting - goedkeuring
Het OCMW machtigt de gemeente, conform artikel 19 van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden voor het
toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een
leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op
het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2014.
De machtiging geldt ook voor het bestek dat ter inzage ligt.
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De gemeente zal Eandis belasten met de materiële organisatie van de
gunningsprocedure en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de
andere aanbestedende overheden.

4. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en politiezones
van gas voor hun installaties en gebouwen - goedkeuring
Het OCMW machtigt de gemeente, conform artikel 19 van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden voor het
toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een
leverancier voor gas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2014.
De machtiging geldt ook voor het bestek dat ter inzage ligt.
De gemeente zal Eandis belasten met de materiële organisatie van de
gunningsprocedure en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de
andere aanbestedende overheden

5. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op
het werk - 4de kwartaalverslag 2010 - kennisname

6. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op
het werk – jaarverslag 2010 - kennisname
7. Dienst gezinszorg: jaarverslag 2010 en jaarplanning 2011
8. Lokaal Opvanginitiatief: conventie Reigerstraat 83 omzetten in een
conventie van onbepaalde duur - goedkeuring
Op verzoek van Fedasil wordt gevraagd om de conventie Reigerstraat 83 om te
zetten naar een conventie van onbepaalde duur met een opzegtermijn van 6
maanden. De reden is dat Fedasil alle conventies wil uniformiseren
(werkbesparend).
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