OCMW MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE VOORZITTER,
Conform artikel 285 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de OCMW-raad is bijeengekomen op maandag 21 december 2020 in het stadhuis te Mesen,
en onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze lijst der beslissingen wordt gepubliceerd op de website van de stad Mesen en digitaal
bezorgd aan de toezichthoudende overheid conform art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

LIJST BESLISSINGEN OCMW-RAAD
1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 19 oktober 2020 wordt, na kennisname, eenparig
goedgekeurd. Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze
zitting.
3. Bekrachtiging van het besluit van het vast bureau waarbij het addendum aan de
overeenkomst met Sodexo werd goedgekeurd voor de toekenning van eco-cheques aan
het personeel.
De raad bekrachtigt eenparig het besluit van het Vast bureau dd. 26 oktober 2020 houdende
goedkeuring van het addendum aan de overeenkomst met nv Sodexo Pass Belgium, voor de
levering van eco-cheques aan het personeel van het OCMW.
4. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw Dyzo.
De raad keurt eenparig een samenwerkingsovereenkomst goed met de vzw Dyzo, Willebroekkaai
37 te 1000 Brussel, voor de begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden. Er wordt geopteerd
voor de occasionele samenwerking, met betaling per dossier van 250 euro.
5. Landpacht : princiepsbesluit verpachting na stopzetting pacht door zittende pachter.
De raad besluit eenparig om dit punt te verdagen naar een volgende zitting.
6. Vaststelling van het aandeel van het OCMW in het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025.
Het aandeel van het OCMW in het aangepast meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad en het
OCMW Mesen wordt eenparig vastgesteld. Deze aanpassingen hebben twee functies, nl.
- wijzigingen in het boekjaar 2020;
- vaststellen kredieten voor boekjaar 2021
7. Vragen en antwoorden.

Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan
er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande
besluiten van de OCMW-raad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij
de toezichthoudende overheid (klik hier )
De algemeen directeur,
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De voorzitter,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
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