INT2002627

15/04/2020

*INT2002627*

Aan de gemeenteraadsleden/leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Datum

Contactpersoon

15/04/2020

Ann Reynders
Ann.Reynders@gemeentepelt.be

Uw kenmerk

Ons kenmerk
INT2002627

raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad 23 april 2020
Geacht raadslid
Overeenkomstig artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de
raad voor maatschappelijk welzijn en de vergadering van de gemeenteraad die zullen plaatsvinden op
donderdag 23 april 2020 vanaf 20.00 uur. Naar aanleiding van de maatregelen die door de federale overheid
werden getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken zullen de raden doorgaan achter
gesloten deuren en door toepassing van een systeem van videoconferentie.
De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn werd als volgt samengesteld:
1. Notulen en zittingsverslag van de vorige vergadering.
2. Jaarverslag schuldbemiddeling 2019.
3. Meldingen en klachten - jaarverslag 2019.
4. OCMW-personeel - rechtspositieregeling - wijziging in aanmerking komende beroepservaring voor
functies in knelpuntberoepen.
De agenda van de gemeenteraad werd als volgt samengesteld:
1. Notulen en zittingsverslag van de vorige vergadering.
2. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester betreffende de aangepaste organisatie van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
3. Bekrachtiging besluit van de burgemeester voor grensafsluitingen naar aanleiding van de Coronacrisis.
4. Corona-maatregelen in verband met belastingen, retributies en bijdragen.
5. Interbestuurlijk samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Peer” - oprichting en toetreding.
6. Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - uitvoering - lastvoorwaarden en gunningswijze.
7. Omgevingsaanleg school Boseind (Lepelstraat) - lastvoorwaarden en gunningswijze.
8. Omgevingsaanleg woonzorgcentrum "Teutenhof" - samenwerkingsovereenkomst met Fluvius.
9. Omgevingsaanleg woonzorgcentrum "Teutenhof" - uitvoering - lastvoorwaarden en gunningswijze.
10. Renovatie wegenis en riolering Leopoldlaan - verrekening nr. 02.
11. Ontwikkeling van de binnengebieden Haspershoven en Vondersbroek - aankoop woning
Haspershovenstraat 38.
12. Aanvaarding gratis grondafstand Kapelstraat.
13. Lokaal toewijzingsreglement lokale binding (sociale huurwoningen).
14. Lokaal toewijzingsreglement 65-plussers sociale huurwoningen.
15. GECORO Pelt - huishoudelijk reglement.
16. Toekenning van een achtergestelde renteloze lening ten bedrage van 900.000 euro aan AGB Pelt.
17. Meldingen en klachten - jaarverslag 2019.
18. Energiebesparende maatregelen aan verenigingen -subsidie aan Parochiehuis Sint-Hubertus vzw.
19. Toetreding raamovereenkomst "Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur" van Csmart.
20. Toetreding raamovereenkomst "Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software" via C-smart.

21. Toetreding raamovereenkomst “Aankoop of huur van ICT-apparatuur (hardware & software)” van
VITO.
22. Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling - wijziging in aanmerking komende beroepservaring voor
functies in knelpuntberoepen.
23. Gemeentepersoneel – aanpassing knelpuntfuncties 2020.
24. DISV Regio Noord-Limburg - aanpassing statuten.
25. Fluvius OV - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
26. Fluvius Limburg - algemene vergadering – bepaling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
27. Autonoom Gemeentebedrijf Pelt - aanduiding van een commissaris-revisor.
28. Gemeentepersoneel - adjunct financieel directeur - kennisneming aanvraag pensioen.

Als bijlagen vindt u de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering samen met een beknopte
toelichting bij de geagendeerde dossiers.
De dossiers worden u digitaal ter beschikking gesteld via het extranet.

Met vriendelijke groeten

Juul Vrolix
Voorzitter

