OCMW MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER

BEKENDMAKING
DE VOORZITTER VAN HET VAST BUREAU,
Conform artikel 285 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat het Vast Bureau van het OCMW is bijeengekomen op maandag 01 maart 2021 in het stadhuis te Mesen,
en onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.
LIJST BESLISSINGEN
1. Goedkeuring verslag vorige zittingen.
2. 10.000 stappen clash : deelname.
3. Organisatie Warme Williamwandeling.
4. Beslissing inzake vraag van een huurster om een douchewand te plaatsen.
5. Beslissing inzake aanstelling advocaat in procedure stopzetting leefloon.
6. Vraag aan Vrederechter voor aanstelling voorlopige bewindvoerder voor een cliënt .
7. Kennisname technische gebreken in de woningen in de Oud Kerkhofstraat.
8. Website : kennisname schrijven van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
9. Verlenging contract van een contractueel maatschappelijk werkster.
10. Kennisname toekenning vergoeding door Fluvius voor oplaadterminal in het jaar 2020.
11. Tweede pensioenpijler : kennisnam bijvoegselbrief aan het groepsverzekeringsreglement i.v.m.
omzettingscoëfficiënten vanaf 1 januari 2022.
12. Kennisname rapportering inzake schuldbemiddeling – jaar 2020.
13. Aanwerving van een maatschappelijk werker (combinatie deskundige welzijn – vrije tijd) : vacant
verklaring, keuze van publicatie, goedkeuring prijsofferte voor publicatie, vaststelling uiterste datum van
inschrijving, duur werfreserve, keuze selectieprocedure, vaststellen voorwaarden om als geslaagd
beschouwd te worden, vaststellen vergoeding leden examencommissie.
14. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
15. Mededelingen.

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 het
vast bureau binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende
overheid (klik hier )
De algemeen directeur,
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