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Art.254 decreet van l9 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn
Lijst van genomen besluiten - Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 3 juli 20f I

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 3 juli 2018.

Goedkeuring verslag vorige zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn keun het verslag van de zitting van de raad van 19 juni
201 8 goed.

Personeel - aanoassins uurroosters
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om een nieuwe uurregeling voor het personeel vast
te stellen.

RPR personeel artikel 104 56 - aanpassing toepassingsgebied
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging aan
het toepassingsgebied van de rechtspositieregeling voor het personeel artikel 104 56 en gaat
akkoord om aan het personeel door het OCMW of de gemeente in toepassing van artikel 6057
van de organieke wet in eigen diesten tewerkgesteld, dienstvrijstelling te geven op 11 juli, 2
november, 15 november en 26 december.

Sociale Maribel - bijkomende arbeidsplaatsen in 2018
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met een aanvraag voor een bijkomende
tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel 2018 voor de voltijdse functie van een
maatschappelijk (opbouw)werker - brugfiguur (niveau B1 -83).

LDC voorstel invulling bureauruimte 1e verdieping
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met het voorstel tot invulling van de
vrijgekomen ruimtes in de rechtervleugel van het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef op de
l ste verdieping.
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Vervolg besluitenlijst van de OCMW-raad van 3 juli 2018

Aanpassing Huishoudelijk Reglement n.a.v. gewijzigde aankoopprocedure (Raad dd 24104/2018)
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het begrip 'dagelijks bestuur'vast naar analogie van
de gemeente en keurt de tekstwijzigingen van de bijlage 1 en de bijlage 4 bij het'Huishoudelijk
Reglement OCMW Maldegem' goed zoals voorgesteld.

Princioiële soedkeurins verkooo en insebruikeevine srond in Adesem aan vzw Schoolcomité
Adegem-Kleit
De raad neemt de principebeslissing om twee stukken grond (respectievelijkl220mz en 180m2),

gelegen in het gebied voor gemeenschaps en nutsvoorzieningen te Adegem, 5de afdeling sectie
H, deel van nr 77p te verkopen aan de vzw Schoolcomité Adegem en Kleit voor de oprichting van
schoolgebouwen ten behoeve van de vrije basisschool de Papaver Adegem.

De raad neemt tevens de principebeslissing om een strook grond met een nog nader te bepalen
aantal m2, palend aan de west-en zuidkant van het te verkopen perceel in bruikleen te geven

onder voorwaarde van bestemming voor gemeenschappelijk nut en nader te bepalen middels
een gebruiksovereenkomst.

Princioiële soedkeurine tot kosteloze overdracht van OCMW-srond aan de semeente Maldeeem
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat pr¡ncipieel akkoord met de kosteloze overdracht van
volgende stukken aan de gemeente Maldegem :

1/ De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof. Volgens plan (zie bijlage) Lot 2, blauw
ingekleurd en 7 564 m2 gelegen te Maldegem, eerste afdeling, sectie B en deel van de nummers
1 1 58b, 1562k,1557f, 1562e2, 1557e,1 558a en 1 568b.
2/ Êen gedeelte van de parking, palend aan de pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16,
volgens plan (zie bijlage) Lot C, groen ingekleurd en 361 m2, gelegen te Adegem, vijfde afdeling,
sectie H en deelvan de nummers 106F en 848.
3/ De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen in de Mevouw Courtmanslaan 86 en 92,
gelegen achter Blok B en Oud St Jozef. Volgens plan (zie bijlage) Lot B, lichtgoen ingekleurd (

zonder het in erfpacht gegeven KUMA-gedeelte Lot A) en 6082m2, gelegen te Maldegem, eerste
afdeling, sectie B en deelvan de nummers 1554d2 en 1554e2.

Vaststelling jaarrekening 2017 OCMW Maldegem
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening20lT van het OCMW vast.

Brief Fedasil

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van Fedasil.

Bovenvermelde besluiten liggen ter inzage op het gemeente- en OCMW-secretariaat te
Maldegem, Marktstraat 7, vanaf heden tot en met 30 september 2018.

Hoogachtend
Namens het OCMW

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Stefaan Standaert
Voorzitter
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