
 

OCMW RAAD 

 

AGENDA  zitting van woensdag 26 juni 2019 om 21:00 u. 

 

 

OPENBAAR 

1. OCMWR/2019/006|Goedkeuren gezamenlijke deontologische code personeelsleden 

stad en OCMW Menen |  

Samenvatting 

Goedkeuren gezamenlijke deontologische code personeelsleden stad en OCMW Menen 

2. OCMWR/2019/007|Vaststelling jaarrekening 2018 OCMW Menen |  

Samenvatting 

Vaststellen van de jaarrekening 2018 

3. OCMWR/2019/008|Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen 

over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten |  

Samenvatting 

Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen over het gemeenschappelijk gebruik 

van elkaars diensten. 

4. OCMWR/2019/009|Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 5 Juni 2019. |  

Samenvatting 

De raadsleden kunnen tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opmerkingen maken ivm het verslag 

van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 Juni 2019. 

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 5 Juni 

2019 goed te keuren. 

5. OCMWR/2019/011|Kennisname van jaarrekening 2018 IVA Zorg Menen |  

Samenvatting 

Kennisname jaarrekening 2018 IVA Zorg Menen, uittreksel uit jaarrekening 2018 OCMW Menen  

6. OCMWR/2019/012|Kader Organisatiebeheersing |  

Samenvatting 

Het DLB bepaalt dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin 

die raken aan de rol en de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn onderworpen zijn aan 

de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

wordt gevraagd om het voorstel voor kader van Organisatiebeheersing, zijnde de Leidraad voor 

Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen, goed te keuren. 

7. OCMWR/2019/013|Verzekeringsbeheer - Goedkeuring heropstart van het perceel 

Arbeidsongevallen Stad en AGB woonbedrijf |  

Samenvatting 



Verzekeringsbeheer - Goedkeuring start overheidsopdracht 'Onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking' - Arbeidsongevallen Stad en AGB Woonbedrijf  

  

8. OCMWR/2019/014|Beleidsdomein Algemene Financiering - Vaststelling 

budgetwijziging 2019/1. |  

Samenvatting 

Vaststellen budgetwijziging 2019/1 OCMW Menen. 

9. OCMWR/2019/015|Goedkeuren gezamenlijk organogram stad en OCMW Menen. |  

Samenvatting 

Goedkeuren gezamenlijk organogram stad en OCMW Menen. 

10. OCMWR/2019/016|Beheersovereenkomst tussen het OCMW en het intern 

verzelfstandigd agentschap Zorg Menen - kennisname evaluatie 

beheersovereenkomst 2018 en goedkeuring geactualiseerde beheersovereenkomst 

2019. |  

Samenvatting 

Beheersovereenkomst tussen het OCMW en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg Menen - 

kennisname evaluatie beheersovereenkomst goedgekeurd in raadzitting van 03/07/2018 (en bekrachtigd 

op 04/09/2018) en goedkeuring geactualiseerde beheersovereenkomst 2019 die zal ingaan op 

01/07/2019. 

MENEN, dinsdag 18 juni 2019 

De Algemeen Directeur 

 

 

Eric Algoet 

De Voorzitter OCMW-Raad 

 

 

Tom Vlaeminck 

 


