VAST BUREAU - ZITTING VAN 15 OKTOBER 2019

BURGEMEESTER JAN STEVENS
GOEDKEURING NOTULEN
1.
Zitting 8 oktober 2019: goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2.
Verslag BCSD 3 september 2019: kennisname
Er wordt kennis genomen van de notulen.

ALGEMEEN PERSONEELSBELEID EN MANAGEMENT
3.
Sluitingsdagen 2020: goedkeuring
De verplichte sluitingsdagen voor 2020 worden vastgelegd.

4.

Overdracht van Steffie BRAEKEVELDT, voltijds administratief medewerker secretariaat &
onthaal (38/38) in statutair verband van OCMW Wielsbeke naar dienst jeugd en cultuur:
voorstel
Verhuis voltallig personeel jeugd en cultuur van Speelhuisje naar bureau administratief
medewerkers in het Sociaal Huis
Het voorstel tot de overdracht van Steffie BRAEKEVELDT van het OCMW naar de dienst jeugd en
cultuur als statutair administratief medewerker bij de gemeente wordt geagendeerd op de Raad
Voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 28.11.2019.
Het voorstel voor de nieuwe locatie voor de jeugd- en cultuurdienst voor advies voor te leggen aan
de jeugdraad en de cultuurraad.

5.
Dagorde OCMW-raad van 24 oktober 2019
De agendapunten voor de OCMW-raad van 26 september 2019 worden aan de voorzitter
overgemaakt.

6.
Protocol overdracht DCO OCMW Wielsbeke aan VZW Net@work: kennisname
Kennisname van het protocol overdracht DCO Wielsbeke aan VZW Net@work.

SCHEPEN FILIEP DE VOS
BEGROTING EN FINANCIËN
7.
Facturen zonder bestelbon: goedkeuring
Het Vast Bureau bevestigt dat de goederen en diensten waarover sprake in bovenvermelde factuur
werden geleverd en gepresteerd en aldus de factuur goed te keuren en bijgevolg dient vereffend te
worden.

VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
SOCIALE ZAKEN
8.
W13: notulen en besluitenlijst raad van bestuur van 27 september 2019: kennisname
De leden van het Vast Bureau nemen kennis van de notulen en de besluitenlijst van de vergadering
van de raad van bestuur van W13 op 27 september 2019.

WOONZORGCENTRUM
9.

Goedkeuring Ontwerp selectieleidraad “Concessie voor werken voor de bouw en de
exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming
van de huidige site”
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van selectieleidraad “Concessie voor werken voor de
bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de
herbestemming van de huidige site”.

