VERSLAG OCMW-RAAD

De voorzitter van de OCMW-raad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de OCMW-raad in
zitting te vergaderen in de raadzaal van Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 in Ichtegem op maandag 8
januari 2018 om 17.30u

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. Goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de vorige openbare zitting en keurt deze notulen goed.
2. Akteneming secretarisregister
Voor de IBO Kornuit werd een opstart prijsvraag gedaan voor de aankoop van een poetskar.
dienst personeel
3. Advies wijzigingen arbeidsreglement houdende RPR gemeente Ichtegem
Een advies wordt voorgelegd betreffende een aantal wijzigingen houdende de RPR van de gemeente
en OCMW Ichtegem.
4. Goedkeuren wijziging arbeidsreglement houdende RPR OCMW Ichtegem
Onder voorbehoud, van goedkeuring van de voorziene wijzigingen in het AR houdende RPR door de
gemeenteraad op 1 februari 2018 voor het gemeentepersoneel, worden een aantal wijzigingen
voorgesteld aan het AR houdende RPR OCMW Ichtegem.
financiën OCMW
5. Rekeningen en mandaten
De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 11 december 2017 en keurt de
notulen goed.
6. Kennisname goedkeuring Gouverneur Jaarrekening 2016 OCMW
Het besluit van de Provinciegouverneur van 4 december 2017 waarbij de jaarrekening 2016 wordt
goedgekeurd.

Buitenschoolse Kinderopvang
7. Sluitingsdagen 2018 buitenschoolse kinderopvang
Een voorstel van de sluitingsdagen 2018 voor de IBO werd uitgewerkt.
8. Info avond animatoren en vrijwilligers 2018
Voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking tijdens de
schoolvakanties zijn er animatoren nodig. De laatste jaren is er steeds minder instroom van nieuwe
animatoren.
Het wordt steeds moeilijker om nieuwe animatoren te bereiken en te overtuigen. Ook zijn er vaak
ouders van jonge animatoren die heel wat vragen hebben. De communicatie verloopt dus niet meer
enkel in de richting van de jongeren, maar ook richting de ouders.
Om nieuwe animatoren te bereiken en te overtuigen willen de diensten jeugd en buitenschoolse
kinderopvang een infoavond organiseren om de werking uit te leggen.
lokaal dienstencentrum
9. Activiteitenplanning LDC 2018
Om aan de erkenningsvoorwaarden van een lokaal dienstencentrum te voldoen, moeten een aantal
verplichte activiteiten gerealiseerd worden.
In het kader van deze erkenningsvoorwaarden werd er een jaarplanning voor 2018 (onder voorbehoud
van eventuele wijzigingen in het programma) opgemaakt, waarbij de concrete afspraken voor
sommige activiteiten nog moeten gemaakt worden.
secretariaat OCMW
V. Varia en vragen

