
 

 

 

 

 

 

Temse, 27 maart 2017 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD,   

 

heeft de eer u uit te nodigen tot de RAADSZITTING, welke zal plaatsvinden in de 
vergaderzaal van het OCMW, Kouterstraat 1, op  

DINSDAG 04 APRIL 2017 om 19.00U. 

i.o., 

De Secretaris De Voorzitter 

H. Fonck W. Maerevoet 

 

A G E N D A 

 

A. OPENBARE ZITTING 

1. Beknopt verslag/Notulen-Besluiten raadszitting d.d. 07.03.2017, deel A/ 
Openbare zitting - Goedkeuring 

2. GAW De Pelikaan - Voorafgaande vergunning - Aanvraag 

3. Nieuwe procedure kwaliteitshandboek woonzorgcentra: afname Katz-schaal 

4. Sociale zorg - Kinderopvang - Kwaliteitshandboek - Procedure 
grensoverschrijdend gedrag  

5. Sociale zorg - Samenwerkingsovereenkomst opvangnetwerk Waasland - 
Verlenging 

6. Sociale zorg - Opvangnetwerk Waasland - Jaarverslag 2016 - Kennisgeving 

7. Gebruik kapsalon in woonzorgcentra - Overeenkomst met kapper 

8. Digitale tv in woonzorgcentra - Bepaling huurprijs 

9. Personeel - Aanpassing personeelsformatie m.i.v. 01.04.2017 - Goedkeuring 

10. Personeel - Ouderenzorg - Wzc De Reiger - Voltijdse contractuele functie 
ergotherapeut (B1-B3)- Vacantverklaring m.i.v. heden - Invulling bij wege van 
externe aanwerving - Aanleg wervingsreserve voor de duur van 2 jaar  
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11. Personeel - Ouderenzorg - Wzc De Reiger - Contractuele functie animator (C1-
C2) 80% - Vacantverklaring m.i.v. heden - Invulling bij wege van externe 
aanwerving - Aanleg wervingsreserve voor de duur van 2 jaar  

12. Personeel - Centrale administratie - Halftijds contractuele functie administratief 
medewerker (C1-C3) - Vacantverklaring m.i.v. heden - Aanstelling uit 
wervingsreserve 

13. Personeel - Sociale zorg - Halftijds contractuele functie maatschappelijk werker 
(B1-B3) - Vacantverklaring m.i.v. heden - Invulling bij wege van externe 
aanwerving gebruik makend van de wervingsreserve maatschappelijk werker 
die wordt aangelegd 

14. Personeel - Sociale zorg - Halftijds contractuele functie sociaal werker (B1-B3) - 
Vacantverklaring m.i.v. heden - Invulling bij wege van externe aanwerving 
gebruik makend van de wervingsreserve sociaal werkers die wordt aangelegd 

15. Personeel - Sociale zorg - Aanleg wervingsreserve maatschappelijk werker 
voor de duur van 2 jaar - Goedkeuring 

16. Personeel - Sociale zorg - Aanleg wervingsreserve sociaal werker voor de duur 
van 2 jaar - Goedkeuring 

17. Personeel - Ouderenzorg- Voltijdse contractuele functie maatschappelijk werker 
(B1-B3) - Vacantverklaring m.i.v. heden - Invulling bij wege van interne 
mobiliteit en externe aanwerving gebruik makend van de wervingsreserve 
maatschappelijk werker die wordt aangelegd 

 

 


