VERGADERING VAN 27 APRIL 2020.
_______________________________________
Aanwezig : EVRARD Sandy, voorzitter; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, DEVELTER Kim,
HELLEM Maïté, VERDRU Melanie, LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, raadsleden; FLORISSOONE
Patrick, algemeen directeur.
De raad vergadert in besloten zitting omwille van redenen van volksgezondheid (coronacrisis), waarop voor het
overige de gebruikelijke openbaarheid zal worden toegepast. (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe
Gemeentewet).
1. Mededelingen aan de raad.
De raad neemt er akte van dat :
- maatschappelijk werker Lander Vandroemme vrijwillig ontslag heeft genomen en op 30 april uit dienst treedt;
- An Geerardyn door het vast bureau werd aangesteld als contractureel maatschappelijk werker voor een bepaalde
duur die aanvangt op 27 april en eindigt op 31 oktober 2020.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag vorige zitting.
Het verslag van de vergadering van 21 januari 2020 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze zitting.
3. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 77, 78, 162 §1, 175, 587 derde lid, 285 en 286;;
Overwegend dat het aangewezen is dat de stad en het OCMW een beheersovereenkomst afsluiten om van elkaars
personeel gebruik te kunnen maken;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad en het OCMW;
Gelet op het gezamenlijk organogram voor het personeel van de stad en het OCMW;
Gelet op de bespreking in het managementteam op 20 april 2020;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : De beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezicht houdende overheid.
4. Vaststelling dienstjaarrekening 2019.
Op voordracht, en na bespreking, stelt de raad eenparig de jaarrekening, balans en resultatenrekening over het
dienstjaar 2019 vast.
De raad bevestigt dat al de schuldvorderingen ten bate van het OCMW met betrekking tot de afgesloten dienstjaren in
deze rekening werden ingeschreven onder de vastgestelde rechten en dat al de vastgestelde uitgaven, van de welke
tijdens dezelfde dienstjaren een verbintenis werden aangegaan, in deze rekening gebracht zijn.
5. Vragen en antwoorden.
Nihil.

Al de punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven.
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