Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde met samenvatting
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Zitting van 22 mei 2019

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 april 2019. Keuring

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 april 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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Reglement klachtenbehandeling. - Keuring

Volgens het decreet lokaal bestuur zijn gemeente en OCMW verplicht om een systeem van
klachtenbehandeling te organiseren. In Peer dateert het klachtensysteem van 2008. Het reglement is aan een
update toe en de opvolging van de klachten wordt geautomatiseerd.
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Participatiereglement van de Stad Peer. - Keuring

Participatie doet een Stadsbestuur bewegen in denken en doen. Participatie gaat over vormen van
betrokkenheid bij de stad waardoor mensen in denken en doen bewegen: het denken beweegt, het doen
beweegt en dat alles doet de gemeente bewegen. Een bewegende stad is een gezonde democratische stad.
Het Stadsbestuur wil samen met de burgers werken aan een betere gemeente en gaat via participatie aan de
slag met het aanwezige sociaal kapitaal. Het Participatiereglement is geen opsomming van initiatieven of
participatie-instrumenten voor de komende legislatuur. Dit reglement is in de eerste plaats een
engagementsverklaring van het bestuur. Het gaat over ‘willen’, over een participatieve ingesteldheid.
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Formele vraag tot inbreng van de assistentiewoningen in VitaS. - Keuring

VitaS is een intergemeentelijk samenwerkingsverband gespecialiseerd in woon-zorg voor senioren. De groep
realiseert de beleidsdoelen door aanbod van zorg en huisvesting via assistentiewoningen en woonzorgcentra.
De assistentiewoningen bieden toeleiding naar de woonzorgcentra en zijn in de nabijheid ervan gelegen. In
Peer wordt het woonzorgcentrum Sint-Antonius beheerd en uitgebaat door VitaS. De assistentiewoningen die
op dezelfde site gelegen zijn werden opgericht door het OCMW, voor de Zwaen (Rode Kruisstraat en SintAntoniusstraat), en door het AGB voor de Perre. De exploitatie gebeurt voor beide entiteiten door het OCMW.
Een overdracht aan VitaS zou schaalvoordelen en een beter geïntegreerde en gespecialiseerde dienstverlening
moeten bieden. De principiële vraag werd in 2018 positief beantwoord door VitaS. De voorwaarden werden
verder onderzocht en uitgewerkt.

5

2019_RMW_00026

Thema-audit budgetbeheer OCMW Peer. - Kennisneming

Als erkende instelling voor schuldbemiddeling werd er in het OCMW in 2018 een thema-audit budgetbeheer
uitgevoerd door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen vraagt om het auditrapport voor te leggen aan alle
raadsleden.
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Welzijnsregio Noord-Limburg: statutenwijziging, algemene vergadering op
11 juni 2019. - Keuring

Vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg wordt gevraagd om de statutenwijziging goed te keuren.
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Poolstok cvba: algemene vergadering op 24 mei 2019: aanduiding
afgevaardigde. - Keuring
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Vanuit Poolstok cvba wordt gevraagd om een afgevaardigde in de algemene vergadering aan te duiden.
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Ethias: algemene vergadering op 13 juni 2019: aanduiding afgevaardigde.
- Keuring

Vanuit Ethias wordt gevraagd om een afgevaardigde in de algemene vergadering aan te duiden.
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Cipal: algemene vergadering op 27 juni 2019: vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger. - Keuring

Op 27 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Cipal DV plaats met als agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31
december 2018
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31
december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende
Stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Raadslid Koen Winters werd aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Cipal DV.
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