
  

 

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020. 

 

Openbare zitting 

1.  - Secretariaat - Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 24.09.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

24.09.2020. 

2.  - Financiële dienst - Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de 

Provinciegouverneur. 

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de Provinciegouverneur. 

3.  - Lokaal Dienstencentrum - Kennisnemen van het jaarverslag van het lokaal dienstencentrum De 

Piramide 2019. 

Er wordt kennis genomen van het jaarverslag van het dienstencentrum van de activiteiten in 2019. 

4.  - Woningen - Kennisname jaarverslag en zelfevaluatie 2019 en kwaliteitsplanning 2020 serviceflats 

en assistentiewoningen . 

Er wordt kennis genomen van het jaarverslag en de zelfevaluatie 2019 en van de kwaliteitsplanning 

2020 van de serviceflats en assistentiewoningen. 

5.  - Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Kennisname jaarverslag en zelfevaluatie 2019 en 

kwaliteitsplanning 2020 Gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

Er wordt kennis genomen van het jaarverslag en de zelfevaluatie 2019 en van de kwaliteitsplanning 

2020 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

6.  - Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Realisatie van een sociaal 

verhuurproject voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Goedkeuren bestek. 

Het bestek wordt goedgekeurd. 

7.  - Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Goedkeuren van een vestiging 

van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van pv-installaties. 

Dit punt wordt verdaagd. 

8.  - Secretariaat - Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor 

de algemene vergadering van Veneco. Aanduiden vertegenwoordiging voor de raad van bestuur van 

Veneco voor OCMW Assenede. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de heer Dieter Vercauter aan als vertegenwoordiger in de 

Algemene Vergadering en mevrouw Hilde Baetslé als plaatsvervanger. 

De raad voor maatschappelijk welzijn wenst door  mevrouw Lieve Goethals vertegenwoordigd te 



 

 

worden in de Raad van Bestuur.   

 

9.  - Personeel - Vastleggen van de brugdagen 2021. 

Feestdagen die op een zaterdag, zondag of een andere inactiviteitsdag vallen, worden conform de 

bepalingen van de rechtspositieregeling vastgelegd.  

10.  - Secretariaat - Goedkeuring dading naar aanleiding van de schade huurwoningen Lokaal Opvang 

Initiatief Dorp 53 en Dorp 55 in Bassevelde. 

Er is een overeenkomst bereikt met de eigenaar van de woningen Dorp 53 en Dorp 55 in Bassevelde. 

Deze woningen werden gehuurd als lokaal opvang initiatief maar bij de opzeg werd schade 

vastgesteld. De overeenkomst dient te worden vastgelegd in een dading die door de OCMW-raad 

moet worden goedgekeurd. De dadingsovereenkomst werd goedgekeurd.  

11.  - Aanvullende dagorde Vlaams Belang - Interpellatie: werking OCMW. 

12.  - Aanvullende dagorde Vlaams Belang - Interpellatie: pamperbank en rol OCMW. 

 


