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GEHEIME ZITTING
Dagorde punt 1:

Notulen van het vast bureau van 29 januari en 5 februari 2021

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 29 januari en 5 februari 2021 worden goedgekeurd en aldus ondertekend door
de voorzitter en de wnd. algemeen directeur.

Dagorde punt 2:

Agenda van de OCMW-raad van 22 februari 2021

Volgende agenda van de OCMW-raad van 22 februari 2021 wordt goedgekeurd:
Provincie OOST-VLAANDEREN

AGENDA OCMW-RAAD

OCMW Zelzate

Aansluitend op gemeenteraad van 22 februari 2020

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 12 februari 2021 wordt u uitgenodigd tot de digitale zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021, aansluitend op de gemeenteraad.
De digitale vergadering zal gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.
Via de webtoepassing van de gemeente wordt op een later tijdstip gecommuniceerd hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen
via de audiovisuele livestream.

OPENBARE ZITTING
1.

Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021.

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 dienen te worden goedgekeurd.
2.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en acties om beter om te gaan
met de groeiende etnisch-culturele diversiteit en legde deze vast in een samenwerkingsovereenkomst teneinde de samenwerking
nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW Zelzate en het Agentschap integratie en inburgering goed te keuren.
3.

Instap in traject van De Katrol

De Katrol verzorgt studie- en gezinsondersteuning aan huis. Er wordt gefocust op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben
om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. De Katrol is een onderdeel van de dienstverlening van Welzijnsband Meetjesland.
De instap in 1 Katroltraject, met bijhorende evaluatie na 1 jaar, zal een goede aanvulling zijn naast de brugfiguur van de gemeentelijke basisschool.
4.

Kennisgevingen en mededelingen.

Mondelinge vragen aan de voorzitter

Dagorde punt 3:

Betalingsbevelen.

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2021/44 en 2021/47.

Dagorde punt 4:

Vaststelling van het individuele jaarsalaris van verschillende OCMW-personeelsleden ingevolge periodieke
verhogingen 2021.

Voor zover hun administratieve stand ongewijzigd blijft in de periode na de datum van deze beslissing, wordt het individuele jaarsalaris
(basis indexcijfer 138.01 der consumptieprijzen 1981 = 100) van de in bijgevoegde opgave opgenomen OCMW-personeelsleden, rekening houdend met hun prestatieverhouding, opnieuw vastgesteld overeenkomstig de in de opgave naast hun naam opgenomen bedragen, met ingang van 2021.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting
wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

Lid - voorzitter vast bureau,
Geert Asman

