OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
AALST

RAAD D.D. 06.05.2014
OVERZICHTSLIJST
Toevoeging met unanimiteit van volgend punt op basis van spoedeisendheid:
4.0.1.

Uitbreiding van de selectiecommissie voor de selectie van bestuurssecretaris werving
en selectie dienst p&o– procedure bij hoogdringendheid overeenkomstig art. 28
rechtspositieregeling – beslissing.

4.4.43. Aanstelling van een maatschappelijk werker met een arbeidsovereenkomst ter
vervanging van …………………….., aangesteld in het kader van het project wonen en
met middelen gefinancierd door de Sociale Maribel - beslissing.
(. . . . . . . . . . . ., voltijds, afdeling sociale zaken – dienst algemeen sociaal
werk, met ingang van 01.06.2014 voor de duur van het project wonen).
4.4.44. Aanstelling van een maatschappelijk werker met een arbeidsovereenkomst met
middelen gefinancierd door de Sociale Maribel - beslissing.
(. . . . . . . . . . . ., voltijds, afdeling sociale zaken – dienst algemeen sociaal
werk, met ingang van 01.06.2014).

OPENBARE VERGADERING
0.
1°

PROCESSEN-VERBAAL
Zitting van de raad van 08.04.2014.
GOEDGEKEURD

2°

Zitting van de raad van 22.04.2014.
VERDAAGD

1.
1.1.

FINANCIEN
Goedkeuring factuur ALFC 1791 – NEXTIRA ONE, ten bedrage van 8.135,83 euro
voor verplaatsing en herconfiguratie van de telefooncentrale in het administratief
centrum. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.
2.1.

COMITES
Toevoegen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde aan de databank
van vacante tewerkstellingsplaatsen met het oog op invulling ervan bij screening
van een geschikte kandidaat. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.2.

Vernieuwen ramen en buitenschrijnwerk in het administratief centrum van het
OCMW Aalst. Bestek 2012/033. Openbare aanbesteding. Goedkeuring
vorderingsstaat 4. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.3.

Aanbouwen van een bureauruimte bij het Administratief Centrum. Bestek 2014/005.
Open aanbesteding. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.4.

Nieuwbouwproject De Hopperank voor de realisatie van een WZC met 96
woongelegenheden (incl. 3 voor kortverblijf). Bestek 2012/026. Algemene
offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Goedkeuring vorderingsstaat 14.
- Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.5.

Goedkeuring van het huurcontract met betrekking tot een loods gelegen Hertshage
10, 9300 Aalst. Deze loods wordt gehuurd in functie van de herlokalisering van de
voedselbedeling. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.6.

Aankoop van diverse karren voor het nieuwe woonzorgcentrum De Hopperank.
Bestek 2014/013. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en firma’s. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.7.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Interfederaal
Gelijkekansencentrum en stad Aalst, met betrekking tot het Meldpunt Discriminatie
in stad Aalst. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

3.

MEDEDELINGEN
/

