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Zitting van 28 januari 2020

2020_RMW_00001

Zorgraad Brugge en toetreding tot de vzw Eerstelijnszone
Brugge - goedkeuring statuten en afvaardiging.
Goedgekeurd

Artikel 1
Akkoord om als lokaal bestuur (OCMW) toe te treden als effectief lid tot de vzw Eerstelijnszone
Brugge.
Artikel 2
Akkoord met het voorstel van statuten.
Artikel 3
Volgende vertegenwoordigers af te vaardigen voor de zorgraad en het bestuursorgaan van de vzw
Eerstelijnszone Brugge:
• schepen en voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst Pablo Annys
• schepen Martine Matthys
• Christian Fillet, adjunct algemeen directeur verantwoordelijk voor de cluster Zorg en
Welzijn
• Veerle Van Vynckt, adviseur maatschappelijke dienstverlening in de cluster Zorg en Welzijn
• Laurens Debonne, coördinator van het Huis van het Kind.
Deze vertegenwoordigers ook af te vaardigen naar de algemene vergadering van de vzw
Eerstelijnszone Brugge.
Bijkomend worden volgende vertegenwoordigers afgevaardigd naar de algemene vergadering
(nominatief aan te duiden door de fracties):
•
•
•
•
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Open VLD, nl. Benedikte Bruggeman
N-VA, nl. Nele Caus
Groen, nl. Charlotte Storme
Vlaams Belang, nl. Yves Buysse

Evaluatie werking van de welzijnsvereniging Audio en
continuering samenwerking met OCMW Brugge.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad neemt akte van het evaluatieverslag van de werking van de welzijnsvereniging Audio en
gaat akkoord met de verdere samenwerking.
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Evaluatie werking van de welzijnsvereniging Mintus en
continuering van de verzelfstandigde werking.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad neemt akte van het evaluatieverslag van de welzijnsvereniging Mintus.
Artikel 2
De Raad gaat akkoord met de continuering van de verzelfstandigde werking.
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Preventief gezondheidsbeleid - Vlaamse ondersteuning
lokale preventiewerkingen.
Goedgekeurd

Artikel 1
OCMW Brugge tekent in op de engagementsverklaring tot het starten van een lokale
preventiewerking en staat zelf in voor het beheer van de middelen die Vlaanderen in dat kader ter
beschikking stelt.
Artikel 2
OCMW Brugge staat in voor de cofinanciering van personeelskosten voor de lokale
preventiewerking die tenminste even groot als het subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid ter
ondersteuning van de lokale preventiewerking.
Artikel 3
OCMW Brugge organiseert en voert een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit dat aan alle
voorwaarden voldoet om voor de subsidie in aanmerking te komen (zie nota).
Artikel 4
OCMW Brugge rapporteert jaarlijks over de lokale preventiewerking aan het Agentschap Zorg en
Gezondheid.
Artikel 5
OCMW Brugge zet met voorgenoemde middelen personeel in die over voldoende competenties
beschikt op vlak van gezondheidspreventie.
_____
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