VAST BUREAU - ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2019

GOEDKEURING NOTULEN
1.
Zitting 17 september 2019: goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

ALGEMEEN PERSONEELSBELEID EN MANAGEMENT
2.

Veerle CHRISTIAENS: aanstelling als deeltijds hulppersoneelslid in de DCO (14/38) weddenschaal E1-E3 - contract van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31
december 2019
Veerle CHRISTIAENS wordt aangesteld als deeltijds hulppersoneelslid in de DCO (14/38) weddenschaal E1-E3 - met een contract van bepaalde duur van 1 oktober 2019 tot en met 31 december
2019.

3.

Axel LAMBRECHT: aanstelling als deeltijdse zorgkundige (19/38) t.v.v. Sabine LAPIERRE,
deeltijdse zorgkundige die vanaf 28 augustus 2019 tot en met 31oktober 2019 in ziekteverlof
is
Axel LAMBRECHT wordt aangesteld als deeltijdse zorgkundige (19/38) - weddenschaal C1-C2 - van 28
september 2019 tot en met 31 oktober 2019.

SCHEPEN FILIEP DE VOS
BEGROTING EN FINANCIËN
4.
Intrekking handtekeningsbevoegdheid Belfius: Youstra DEWAELE
De handtekeningbevoegdheid van Youstra DEWAELE wordt ingetrokken vanaf 12 september 2019 voor
alle rekeningen bij alle financiële instellingen.

ONROERENDE GOEDEREN/PATRIMONIUM
5.
Scheidingsplatenwisselaar verwarming OCMW: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/EB/026 en de raming voor de opdracht
“Scheidingsplatenwisselaar verwarming OCMW”, opgesteld door de technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 8 500 excl. btw of € 10 285 incl.
21% btw.

VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
SOCIALE ZAKEN
6.

W13: meerjarenplan en aanpassing bijdrage: advies

Een positief advies uit te spreken over de nota meerjarenplan zoals die voorligt en over de aanpassing
van de basisbijdrage voor W13 naar € 1, mits deze bijdrage vast blijft en niet geïndexeerd wordt en dat
de extra bijdrage niet mag dienen om het reservefonds te verhogen.

7.
Trajectbegeleiding sociale dienst via W13: evaluatie en verlenging: goedkeuring
Verlengen van de samenwerking met W13 wat betreft de trajectbegeleiding.
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