Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn
van 25 oktober 2021
1.

Besluiten van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

De raad neemt kennis van de besluiten van de burgemeester betreffende de vergaderingen
van de diverse bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
2.

Samenwerkingsovereenkomst met LIGO regio Brugge – Oostende –
Westhoek m.b.t. project “e-inclusie in kwetsbare gezinnen”. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan onderstaande samenwerkingsovereenkomst met LIGO
regio Brugge – Oostende – Westhoek voor de uitvoering van het project “e-inclusie in
kwetsbare gezinnen”.
3.

Samenwerkingsovereenkomst met Ateljee vzw in toepassing van artikel 60,
§ 7, OCMW-wet. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de de samenwerkingsovereenkomst met Ateljee vzw
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met een contract in toepassing van
art. 60, §7 van de OCMW-wet.
4.

Minimale levering aardgas winterperiode 2021-2022. Goedkeuring.

De raad keurt de minimale levering van aardgas voor de winterperiode vanaf 1 november
2021 tot en met 31 maart 2022 goed.
5.

Samenwerkingsovereenkomst buurtsalon Krombeke met vzw De Lovie.
Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst en het charter dorpspunt
omtrent het buurtsalon Krombeke.
6.

Samenwerkingsovereenkomst personenvervoer vaccinatie
Westhoek en Nestor Poperinge. Verlenging. Goedkeuring.

tussen

ELZ

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst
tussen Eerstelijnszone Westhoek vzw en OCMW - Nestor Poperinge in het kader van het
personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Poperinge/Ieper ingevolge de COVID-19
pandemie en machtigt de algemeen directeur en de voorzitter van het vast bureau om het
addendum houdende de verlenging t.e.m. 31 december 2021 voor goedkeuring te

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 29/10/2021.
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ondertekenen.

7.

Samenwerkingsovereenkomst inzake infectiebestrijding tussen het Jan
Yperman ziekenhuis en WZC Huize Proventier. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de
de samenwerkingsovereenkomst
infectiebestrijding tussen het Jan Yperman ziekenhuis en WZC Huize Proventier.
8.

inzake

Verkoop gronden Ieperseweg. Goedkeuring ontwerp verkoopsvoorwaarden
online openbare verkoop en ontwerp ruilakte met betrekking tot vier loten
grond die samen één perceel uitmaken.

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van verkoopsvoorwaarden in online openbare
verkoop en het ontwerp van ruilakte met betrekking tot vier loten grond die samen één
perceel uitmaken dat gelegen is langs de Ieperseweg in Poperinge.
9.

Vragen en antwoorden.
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