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Art.254 decreet van f 9 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn
Lijst van genomen besluiten - Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 19 juni
2018

Geachte

ln toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, wordt kennis gegeven van de lijst van de
besluiten, genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in haar zitting van 19 juni 2018.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeurine verslag vorige zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag van de zitting van de raad van 22 mei 2018
goed.

2. Welzijnsband - aanwervingen in kader van sociale maribel
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft volgend advies ir:-z;ake aanvraag voor bijkomende
arbeidsplaatsen in het kader van de oproep sociale maribel 2018 :

' Ongunstig voor het prioritair voorstel. De raad wenst een uitbreiding van personeel conform
de geest van de sociale maribel regeling en stelt voor om een aanwaag voor een voltijdse
maatschappelijk werker - ankerfiguur B1-83 een coördinator in plaats van een halftijdse
maatschappelijk werker - ankerfiguur 81-83 in te dienen. De wijze waarop deze invulling
gebeurt (1 voltijdse maatschappelijk werker of 2 halftijdse maatschappelijke werkers waarbij
het ene contract overgenomen wordt van de stad Eeklo) is hierbij van ondergeschikt belang

' Ongunstig voor het secundair voorstel om reden dat dit voor Maldegem resulteert in een
verhoging van de bijdrage zonder dat hier een bewezen meerwaarde tegenover staat. De
uitbreiding van de dienstverlening naar activering van niet-leefloners dient eerst besproken en
beslist te worden op een Raad van Bestuur van de Welzijnsband.
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Vervols besluitenliist van de OCMW-raad van 19 iuni 2018

Bovenvermelde besluiten liggen ter inzage op het gemeente- en OCMW-secretariaat te
Maldegem, Marktstraat 7, vanaf 3 juli 2018 tot en met 31 juli 2018.

Hoogachtend
Namens het OCMW

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur.

Stefaan Standaert
Voorzitter
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