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Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 juli 2017 
 
Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 20 juli 2017 beraadslaagd over 
volgende dagordepunten. 
 
Openbare zitting 
 
Financieel 
 Dienstjaarrekening 2016: kennisname van het besluit van de gouverneur van 06 juli 2017  

betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Koksijde 
Sociale dienst 
 Samenwerkingsovereenkomst met Oxfam Solidariteit vzw omtrent de levering van computers 

met 1 jaar garantie: goedkeuring 
 Project huiswerkklassen TOPPIE:  

- evaluatie project schooljaar 2016-2017: kennisname 

- stand van zaken rond vrijwilligers: kennisname  
- voorstel tot verderzetting project schooljaar 2017-2018: goedkeuring 

 Lokaal Opvanginitiatief (LOI): kennisname verslag omtrent bezetting en voorstel tot 
omvorming: beslissing ter zake 

 Kinderen Eerst, project Iedereen Mee: Ministerieel besluit 20/03/2017 houdende toekenning 
subsidie: kennisname 

 Samenwerkingsovereenkomst met firma Seru ikv tewerkstelling art. 60: goedkeuring 

 
Thuiszorg 
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst EFRO-Vlaanderen programma (2014-2020) Health 

Care Accelerator: kennisname 
 

Personeel 
 Aanstelling informatieveiligheidsconsulent voor gemeente en OCMW: goedkeuring  

 Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie: 
- Beslissing om sociale fraude te melden via het meldpunt: goedkeuring 
- Activatie toegang tot het meldpunt en machtiging secretaris (wnd.)  

 Tewerkstelling art.60§7 organieke wet: Afsprakennota tewerkstelling artikel 60§7: goedkeuring 
wijzigingen  

 Middelen VIA4 Koopkracht: kennisname en beslissing ter zake 

 
Overheidsopdrachten 
 Overheidsopdracht voor het vernieuwen van 10 keukens in de sociale woningcomplexen 

Mollebard en Belleboeie: gunnen van de opdracht: Firma Mattias Poiz uit Diksmuide 
 Uitbreiding WIFI-netwerk Sociaal Huis via raamcontract ICT stad Kortrijk: gunnen van de 

opdracht  
 Overheidsopdracht voor het aanstellen van een begrafenisondernemer voor het uitvoeren van 

bijzetttingen van onvermogende inwoners: gunnen van de opdracht: Uitvaartcentrum  Dezutter  
BVBA uit Koksijde 

 Overheidsopdracht voor de aankoop software postregistratiesysteem en notulenbeheer i.s.m. 
gemeente: overdracht bevoegdheden naar gemeente  

 Overheidsopdracht voor de renovatie van het sanitair LOI Pylyserlaan:  
- Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
- Goedkeuring bestek 

(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, raming € 10.000 exclusief BTW) 
 
Patrimonium 
 GAW Maartenoom: indexering dagprijs vanaf 01/09/2017: principiële goedkeuring  
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Gesloten zitting 

 
Personeel 

 
Personeel 
1) Goedkeuring codificatie bekwaamheid BA4 en /of BA5 voor de volgende 5 jaar: 

- xxx: BA4 
- xxx: BA4/BA5 
- xxx: BA4/BA5 

2) xxx: kennisname weigering aanstelling + intrekken beslissing tot aanstelling RMW 16/03/2017 
 
De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij de secretaris, Pascale Feys, 1e 
verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 

 
 
Koksijde, 2017-07-25 

 
 
Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 














