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GEHEIME ZITTING
Dagorde punt 1:

Notulen van het vast bureau van 8 maart 2021

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 8 maart 2021 worden goedgekeurd en aldus ondertekend door de voorzitter en de wnd. algemeen directeur.
Dagorde punt 2:

Agenda van de OCMW-raad van 29 maart 2021

Volgende agenda van de OCMW-raad van 29 maart 2021 werd goedgekeurd:

AGENDA OCMW-RAAD
29 MAART 2021
AANSLUITEND OP DE GEMEENTERAAD

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 19 maart 2021 wordt u uitgenodigd tot de digitale
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 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 22 februari 2021.
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 dienen te
worden goedgekeurd.
2. Kennisname van een wijziging in de samenstelling van de OCMW-raad.
De heer Martin Acke heeft ontslag genomen als raadslid. De heer Manuel Rufo Molero werd tijdens de
gemeenteraad van 22 februari 2021 geïnstalleerd. Hij zal het mandaat van de heer Martin Acke voleindigen. Overeenkomstig artikel 68 van het decreet lokaal bestuur, wordt de heer Manuel Rufo Molero door
zijn aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Door het beëdigen van de heer Martin Acke werd de rangorde gewijzigd.
3. Vervanging van Martin Acke in diverse organen
De heer Martin Acke vertegenwoordigt de raad voor maatschappelijk welzijn van Zelzate in een aantal
samenwerkingsverbanden. Wegens zijn ontslag als OCMW-raadslid dient een vervanger te worden aangeduid die de desbetreffende mandaten zal voltooien.
4. Samenstelling van het managementteam

Bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 werd het nieuwe organogram en
de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd. In navolging van dit besluit wordt het huidig managementteam uitgebreid.
5. Voorstel tot wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de ocmw-raad
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad stelt dat de agenda van de gemeenteraad eerst behandeld wordt, waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt.
Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2021 vroeg raadslid Rik Laureys om die volgorde van eens om
te draaien, zodat de OCMW-raad als eerste aan bod komt. Die vraag werd door alle raadsleden positief
ontvangen.
Hierdoor dringt een wijziging van het huishoudelijk reglement zich op.
6. Kennisgevingen en mededelingen.
Mondelinge vragen aan de voorzitter
Dagorde punt 3:

Rapportering van besluiten van de wnd. algemeen directeur.

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur:
Dagorde punt 4:

Voorstel tot wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de
ocmw-raad

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging aan het huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad en de OCMW-raad.
Deze beslissing wordt ter goedkeuring voorgelegd tijdens de eerstvolgende raad.
Dagorde punt 5:

Betalingsbevelen.

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevel: Lijst nr. 2021/84.
Dagorde punt 6 :

Toekennen van subsidie voor het organiseren van voedselhulp ism Lichtpunt vzw.

Voor de uitvoering van de opdracht voedselhulp wordt samengewerkt met de VZW Lichtpunt. Een addendum aan de overeenkomst met de te volgen procedure inzake de voorwaarden om onze subsidies te verantwoorden aan de POD MI wordt ondertekend.
Aan VZW Lichtpunt wordt voor de uitvoering van deze opdracht onmiddellijk een bedrag uitbetaald van
5.092,00 euro . De betaling loopt via exploitatie BI 090000, AR 6481000.
Lichtpunt vzw legt de bewijsstukken (facturen van de aankopen) voor aan onze diensten, alsook de verdeellijst met datum en respectievelijke begunstigden.
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