NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
WELZIJNSBAND
MEETJESLAND
woensdag 09 december 2009

AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Hans Baetslé (Waarschoot), Gilbert Hautekeete (Nevele), Danny Smessaert (Eeklo),
Etienne Van de Velde (Evergem), Johan Van den Kerchove (Knesselare) en Martine
Cools (St.-Laureins).
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband ;
AFWEZIG: (verontschuldigd) Jaques De Meyer (Kaprijke)

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de raad van Bestuur van 14 oktober 2009.
(231323)

De notulen van de Raad van Bestuur van 14 oktober 2009 worden unaniem
goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van de vraag van het OCMW van Kaprijke om te participeren
in het activiteitencentrum "ICT Kwaliteitszorg" van de Welzijnsband.
(231324)

Door het OCMW van Kaprijke wordt meegedeeld dat hun OCMW-raad in zitting van
12 november 2009 heeft beslist om te participeren aan de dienst Veiligheid van
Welzijnsband Meetjesland.
De Raad van Bestuur keurt deze vraag goed.
3.

Goedkeuring van
archiefmateriaal
(231325)

de toewijzing van de levering
voor
de
verschillende

van

zuurvrij
OCMW's.

Door de archiefbeheerder werd bij verschillende organisaties en bedrijven prijs
gevraagd voor de gemeenschappelijke aankoop van zuurvrije archiefdozen en
zuurvrij omslagpapier.
Voor de archiefdozen werden de firma’s ‘Janssen, Wijsmuller en Beun’, Julien Du
Fossé’ en het Rijksarchief geraadpleegd. Voor een totaal aantal dozen van 2550
vraagt ‘Jansen, Wijsmuller en Beun’ € 3.429,58, het Rijksarchief vraagt € 4.029,00 en
Julien Du Fossé vraagt € 3.031,95.

De gemeenschappelijke aankoop van de zuurvrije archiefdozen wordt dan ook
toegewezen aan de firma Julien Du Fossé voor een totaal bedrag van € 3.031,95.
Voor het zuurvrije omslagpapier werden prijzen gegeven voor 6.750 omslagen door
de firma ‘Janssen, Wijsmuller en Beun’ ( € 1.475,88) en door het Rijksarchief (€ 459).
Deze levering werd aldus toegewezen aan het Rijksarchief.

4.

Goedkeuring van het overzicht van de gemeenschappelijke audits die in
de loop van 2010 zullen worden afgenomen door AudiO. (231378)

Tijdens de laatste samenkomst van de OCMW-secretarissen werd een prioriteitenlijst
uitgewerkt voor de audits die in de loop van 2010 gemeenschappelijk zouden worden
georganiseerd.
Er wordt het volgende voorgesteld:
-

Grondige, diepgaande audit: wedde- en looncyclus.
Nakomingsaudit: budgetbeheer.
Kleine punctuele audit: kasbeheer.

De raad van bestuur kan zich akkoord verklaren met deze prioriteiten.
5.

Stopzetting van het juridisch abonnement @strada en goedkeuring van
het juridisch abonnemant Jura ten behoeve van de juristen van de
Welzijnsband. (231379)

Sedert verscheidene jaren heeft de Welzijnsband voor de juristen een abonnement
op het juridisch bestand @strada.
In overleg zijn de juristen tot de vaststelling gekomen dat dit abonnement niet
volledig voldoet aan de behoeften van de dienst.
Er werd uitgekeken naar een ander abonnement en men kwam terecht bij Jura van
Kluwer. Het zou de bedoeling zijn om 4 bibliotheken te gebruiken, met name deze
van personen- en familierecht, faillissementsrecht, handels- en consumentenrecht en
gerechtelijk recht.
De kostprijs hiervoor op jaarbasis bedraagt € 2.706,03, daar waar voor @strada €
1.642,50 wordt betaald.
Daartegenover staat dat Jura veel gebruiksvriendelijker zou zijn en door het gebruik
van dat programma zouden in de verschillende OCMW’s een aantal abonnementen
van andere publicaties van Kluwer kunnen gesupprimeerd worden.
De Raad van Bestuur kan instemmen met de overgang naar Jura.
6.

Voorbereiding van de algemene vergadering van 9 december 2009.
(231380)

Tijdens de Algemene vergadering komen volgende punten aan bod:
1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 2009.
2. Goedkeuring van het budget voor 2010.
3. Varia

7.

Varia. (231381)

Het nieuw spreidingsplan voor asielzoekers wordt besproken.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter

