DAGORDE VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
21 juni 2012 om 20.30 uur – GRAETHEMPOORT 3B/102
Opgelet: de vergaderingen van de OCMW – raad gaan vanaf nu door op Graethempoort 3B / 102
( eerste verdieping van het dienstencentrum)
OPENBARE ZITTING
Beleid en beheer
12.105 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 31 mei 2012
Het verslag wordt als bijlage meegezonden.
12.106 Beheersovereenkomst stad en OCMW betreffende de samenwerking technisch
ondersteunende dienst.
Deze beheersovereenkomst beoogt het gemeenschappelijk gebruik door gemeente en OCMW van de
arbeiders van de technische dienst van de gemeente. Dit in het kader van in de toekomst mogelijk verdere
samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bijgevolg worden krachtenbundeling,
efficiëntie, synergie en kostenbesparingen voor de Loonse bevolking nagestreefd.
Financiën
12.107 Wijziging investeringsbudget 2012
Deze wijziging werd overgemaakt aan de leden op 7 juni 2012 en wordt toegelicht aan de hand van een
PowerPoint – presentatie.
Personeel
12.108 Risicoanalyse inzake psychosociale belasting van het werk – verslag IDEWE
De wet van 6 juni 2007 verplicht elke werkgever om een actief preventiebeleid te voeren inzake
'psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk'. Dit houdt onder
andere in dat men een risicoanalyse dient uit te voeren conform de principes van het dynamisch
risicobeheersingsysteem.
Na advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten ging de voorkeur uit naar een kwalitatieve
benadering door middel van groepsgesprekken. Doel was om te inventariseren welke sterke punten en
welke risico's op ongewenst grensoverschrijdend gedrag en stress er aanwezig zijn in de organisatie. Op
basis van de kwalitatieve analyse kunnen gepaste preventieve maatregelen voorgesteld worden ter
bevordering van het welzijn op het werk.
Patrimonium
12.109 Onderhandse verkoop van perceel sectie B nrs. 296A gelegen te Overrepen - Tongeren
Het perceel wordt onderhands verkocht aan Yves Cuvelier, Weg Gors – Opleeuw 83 voor de prijs van
€ 16.100,00 exclusief de kosten van samenstelling van het dossier (€ 182,10) en de resterende pacht 2012
(€ 134,48). Het perceel is 85a groot.
12.110 Onderhandse verkoop van perceel sectie A nrs. 229B gelegen te Borgloon
Het perceel wordt onderhands verkocht aan Yves Cuvelier, Weg Gors – Opleeuw 83 voor de prijs van
€ 5.750,00 exclusief de kosten van samenstelling van het dossier (€ 190,30) en de resterende pacht 2012
(€ 52,08). Het perceel is 35a 80ca groot.
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