
AGENDA VAN DE  

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

zitting van woensdag 30 juni 2021 om 21:00 u. 

 

OPENBAAR 

1. OCMWR/2021/034 | Woonondersteuning De Pelikaan uitbreiding - principiële goedkeuring 
plannen en raming en aanvraag omgevingsvergunning.  

Samenvatting 

Woonondersteuning De Pelikaan uitbreiding - principiële goedkeuring plannen en raming en aanvraag 
omgevingsvergunning. 

2. OCMWR/2021/036 | Woonondersteuning De Pelikaan uitbreiding - goedkeuring aanvraag 

akkoord infrastructuurforfait.  

Samenvatting 

Woonondersteuning De Pelikaan uitbreiding met 6 kamers - goedkeuring aanvraag akkoord 
infrastructuurforfait aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
(VIPA). 

3. OCMWR/2021/033 | Kennisgeving rapport 2021/1 van het I.V.A. Zorg Menen.  

Samenvatting 

I.V.A. Zorg Menen: rapportage van de jaarcijfers van het jaar 2020 over de uitgevoerde activiteiten 
binnen de zorg. 

4. OCMWR/2021/037 | Patrimonium: Verkoop van diverse pachtgronden aan zittende pachters - 

Verkoop zonder publiciteit en mededinging. Goedkeuren van ontwerp verkoopakten.  

Samenvatting 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient te beslissen over de verkoopprocedure en de verkoopprijs 
van de diverse percelen die kunnen verkocht worden aan de zittende pachters. Ontwerp verkoopakten 
dienen goedgekeurd te worden. 

5. OCMWR/2021/042 | Patrimonium: Verkoop van perceel landbouwgrond gelegen Slingerstraat 

Menen. Vaststellen van verkoopprocedure en minimumverkoopprijs.  

Samenvatting 

Het perceel, kadastraal bekend als 34372/A/0007/A, gelegen aan de Slingerstraat te Menen, is vrij van 
pacht maar wordt voor korte duur ter beschikking gesteld en kan verkocht worden. Het dossier kan 
doorverwezen worden naar de raad voor maatschappelijk welzijn voor vaststelling van de 
verkoopprocedure, vaststelling van de minimumverkoopprijs en machtiging aan Afdeling 
Vastgoedtransacties voor voeren van de verkoopprocedure en verlijden van akte. 

6. OCMWR/2021/043 | Beleidsveld Assistentiewoningen - Herstarten van de opdracht 'Vervanging 

van het oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen Moderato Menen' - Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze  

Samenvatting 

Herstarten van de opdracht 'Vervanging van het oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen 
Moderato Menen' - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze  

7. OCMWR/2021/041 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure - Aankoop van diverse 

voertuigen voor wagenpark IVA zorg Menen' - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's - bestek 2021/187 - raming € 85.000,00 excl. btw  

Samenvatting 



 

Starten van de opdracht 'Aankoop van diverse voertuigen voor wagenpark IVA Zorg Menen' - 
Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit nodigen firma's  

8. OCMWR/2021/044 | Kennisname van jaarrekening 2020 IVA Zorg Menen  

Samenvatting 

Kennisname jaarrekening 2020 IVA Zorg Menen, uittreksel uit jaarrekening 2020 Stad Menen. 

9. OCMWR/2021/038 | Algemene financiering - vaststellen jaarrekening 2020  

Samenvatting 

Vaststellen van de jaarrekening 2020 betreffende het onderdeel van het OCMW  

10. OCMWR/2021/039 | Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 

(2021/1)  

Samenvatting 

Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) betreffende het onderdeel van het OCMW 

11. OCMWR/2021/045 | Welzijn en sociaal beleid - goedkeuren afsprakennota nr. 2021-029: Menen: 

Renovatiebegeleiding in het kader van 1 project Vredestraat 6 - OCMW woning  

Samenvatting 

Goedkeuren afsprakennota nr. 2021-029: Menen: Renovatiebegeleiding in het kader van 1 project 
Vredestraat 6 - OCMW woning  

12. OCMWR/2021/046 | Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen.  

Samenvatting 

Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen. 

13. OCMWR/2021/047 | Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid  

Samenvatting 

Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid 

14. OCMWR/2021/011 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juni 

2021.  

Samenvatting 

De raadsleden kunnen tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opmerkingen maken ivm het 
verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juni 2021. 

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 2 juni 
2021 goed te keuren. 

MENEN, dinsdag 22 juni 2021 

De Voorzitter OCMW-Raad 

Tom Vlaeminck” 

 


