Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn
van 30 augustus 2021

1.

Samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de rangorde
van haar leden. Aktename.

De raad neemt akte van de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn en van
de rangorde van haar leden.
2.

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

tussen

ELZ

De raad hecht goedkeuring aan de verlening van de samenwerkingsovereenkomst tussen
Eerstelijnszone Westhoek vzw en OCMW - Nestor Poperinge in het kader van het
personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Poperinge 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. 15 oktober 2021 voor goedkeuring te ondertekenen.
3.

Afbouw poetshulp
Goedkeuring.

met

dienstencheques

binnen

OCMW

Poperinge.

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om de poetsdienst met dienstencheques af te
bouwen.
4.

Intentieverklaring tot samenwerking tussen de woonzorgvoorzieningen van
het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de intentieverklaring tot samenwerking tussen de
woonzorgvoorzieningen van het O.C.M.W. van Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland.
5.

Samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Heuvelland betreffende de
aanstelling van een studie- en adviesbureau. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het O.C.M.W. van
Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland, betreffende de aanstelling van een studie- en
adviesbureau.
6.

Aanstelling van een studie- en adviesbureau. Goedkeuring bestek, raming,
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

De raad beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Aanstelling studie- en adviesbureau " goed te keuren.
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7.

Aankoop van onderhoudsproducten. Lidmaatschap AZO.

De raad beslist
goedkeuring te hechten aan de toetreding als lid
Samenaankoop AZO.
8.

Vragen en antwoorden.
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tot de VZW

