VAST BUREAU - ZITTING VAN 26 JUNI 2019

BURGEMEESTER JAN STEVENS
GOEDKEURING NOTULEN
1.
Zitting 18 juni 2019: goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2.
Verslag BCSD 21 mei 2019: kennisname
Er wordt kennis genomen van de notulen.

ALGEMEEN PERSONEELSBELEID EN MANAGEMENT
3.
Aanvraag verlenging één vijfde Vlaams Zorgkrediet vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
Toelating te verlenen aan Lien BRAEKEVELDT om verder één vijfde Vlaams Zorgkrediet (i.k.v. zorg voor
een kind jonger dan 12 jaar) te nemen voor een periode van één jaar.

4.

Aanstelling deeltijdse ergotherapeut (7.6/38) t.v.v. personeelslid dat één vijfde Vlaams
Zorgkrediet neemt
Jolien VANDERSTEENE verder aan te stellen als deeltijdse ergotherapeut (7.6/38) ter vervanging van
Lien BRAEKEVELDT die één vijfde Vlaams Zorgkrediet (i.k.v. zorg voor een kind jonger dan 12 jaar)
neemt.

5.
Aanstelling deeltijdse zorgkundige t.v.v. zieke personeelsleden
Sandra VANHAUWAERT wordt aangesteld:
- als deeltijdse zorgkundige (11.4/38) van 17 juni 2019 tot en met 21 juli 2019;
- als deeltijdse zorgkundige (30.4/38) van 22 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019.

6.
Sluitingsdagen 2020: goedkeuring
Voorstel om voor 2020 volgende verplichte sluitingsdagen:
 vrijdag 22 mei 2020 (verlengd weekend van O.H. Hemelvaart)
 maandag 20 juli 2020 (verlengd weekend van Nationale Feestdag)
 donderdag 24 december 2020 (kerstperiode)
 donderdag 31 december 2020 (oudejaarsperiode)
toe te passen voor alle OCMW-personeel met uitzondering van het personeel van het
woonzorgcentrum.

VARIA
7.
Kennisname huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Het Vast Bureau neemt kennis van het huishoudelijk reglement voor de Raad voor Maatschappelijk
welzijn zoals voorgelegd.

8.
Intern controlesysteem: kennisname jaarrapport 2018
De leden van het Vast Bureau nemen kennis van het jaarrapport van het intern controlesysteem
betreffende het dienstjaar 2018.

VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
SOCIALE ZAKEN
9.
Goedkeuren agenda en bijlagen algemene vergadering van W13 van 28 juni 2019
De leden van het Vast Bureau keuren de agenda en bijhorende documenten van de algemene
vergadering van W13 op 28 juni 2019 zoals voorgelegd goed.

WOONZORGCENTRUM
10.

Samenwerkingsovereenkomst woonzorgcentrum - projecthouder Vlaams Instituut Gezond
Leven - Partnerorganisatie VAD vzw: kennisname
Het Vast Bureau onderschrijft het engagement door de samenwerkingsovereenkomst tussen het WZC
Ter Lembeek en Het Vlaams Instituut Gezond Leven te ondertekenen.

OUDEREN- EN THUISZORG
11. Sociale toelagen 2018 voor 6 verenigingen
De leden van het Vast Bureau beslissen de sociale toelagen toe te wijzen volgens het reglement.

