VAST BUREAU - ZITTING VAN DINSDAG 14 MEI 2019
VOORZITTER VAST BUREAU JAN STEVENS
Goedkeuring notulen
1.
Zitting 7 mei 2019: goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2.
Verslag BCSD 9 april 2019: kennisname
Er wordt kennis genomen van de notulen.

Algemeen personeelsbeleid en management
3.
Afsprakennota CBS/VB - Managementteam: goedkeuring
De afsprakennota CBS/VB - managementteam wordt goedgekeurd.

4.
Goedkeuring gedragscode mandatarissen
De gedragscode wordt goedgekeurd.

5.
Dagorde OCMW-raad van 28 mei 2019
De agendapunten voor de OCMW-raad van 28 mei 2019 worden aan de voorzitter overgemaakt.

6.

Aanstelling deeltijdse zorgkundige (30.4/38) vanaf 13 mei 2019 tot en met 12 augustus 2019
t.v.v. voltijds verpleegkundige in ziekteverlof van 15 januari 2019 tot en met 12 augustus
2019
wordt aangesteld als deeltijdse zorgkundige vanaf 13 mei 2019 tot en met 12
augustus 2019.

7.

Verdere aanstelling deeltijdse zorgkundige (19/38) vanaf 11 mei 2019 tot en met 21 juli 2019
t.v.v.deeltijdse zorgkundige - in ziekteverlo
Sandra VANHAUWAERT wordt aangesteld als deeltijdse zorgkundige vanaf 11 mei 2019 tot en met 21
juli 2019.

SCHEPEN FILIEP DE VOS
Begroting en financiën
8.
Bestelbons, aanrekeningen en vorderingen: goedkeuring
De uitgaven voorkomende op de overzichtslijsten betreffende de goedkeuring van de aanrekeningen
worden goedgekeurd. De bestelbonnen worden aanvaard voor een totaalbedrag van € 19 473,32.
De facturen en ontvangsten worden aanvaard, zijn opeisbaar, vaststaand en zeker en uitvoerbaar
verklaard.

SCHEPEN RACHIDA ABID
Woonzorgcentrum
9.
Aankoop ballendeken woonzorgcentrum: goedkeuring
Het Vast Bureau keurt de aankoop van een ballendeken goed.

10. Aankoop relaxzetels en geriatrische zetels zorgafdeling: goedkeuring
Het Vast Bureau keurt de investering voor de aankoop van 8 relaxzetels en 3 geriatrische relaxzetels
goed.

11. Bezetting WZC: april 2019: kennisname
Het Vast Bureau neemt kennis van de bezettingsgraad tot en met april 2019.

Ouderen- en thuiszorg
12. Mantelzorgtoelage 2018: aanvulling: kennisname
De leden nemen kennis van de toewijzing van de mantelzorgtoelagen.

Keuken
13.

De (voor)bereiding en levering van maaltijden voor het WZC en het lokaal dienstencentrum
'Ter Lembeek' voor de periode van 01/10/2019 tot 30/09/2023 - lastvoorwaarden:
goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/029 en de raming voor de opdracht “De
(voor)bereiding en levering van maaltijden voor het WZC en het lokaal dienstencentrum 'Ter Lembeek'
voor de periode 01/10/2019 tot 30/09/2023”.

