VAST BUREAU - ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2019

BURGEMEESTER JAN STEVENS
GOEDKEURING NOTULEN
1.
Zitting 19 november 2019: goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2.
Verslag BCSD 24 september 2019 & 15 oktober 2019: kennisname
Er wordt kennis genomen van de notulen.

ALGEMEEN PERSONEELSBELEID EN MANAGEMENT
3.

Detachering Steffie BRAEKEVELDT, voltijds administratief medewerker secretariaat en onthaal
in statutair verband van OCMW Wielsbeke naar dienst jeugd en cultuur, administratief en
logistiek medewerker bij de gemeente Wielsbeke
Steffie BRAEKEVELDT, voltijds administratief medewerker in statutair verband (38/38), van het OCMW
naar de gemeente te detacheren als administratief en logistiek medewerker met ingang van 1 januari
2020.

4.

Leen RAEPSAET: aanstelling als voltijds maatschappelijk werker (38/38) t.v.v. voltijds
maatschappelijk werker in voltijdse loopbaanonderbreking vanaf 2 januari 2020 tot en met 1
februari 2020
Leen RAEPSAET verder aan te stellen als voltijds maatschappelijk werker (38/38) - weddenschaal B1B3 - t.v.v. Tine DETAVERNIER die aansluitend op haar bevallingsrust 4 dagen verlof neemt en vanaf 2
januari 2020 tot en met 1 februari 2020 voltijdse loopbaanonderbreking neemt.

VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
SOCIALE ZAKEN
5.

W13: Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het Geïntegreerd
Breed Onthaal: meerjarenplanning 2020-2025: gezamenlijk indienen regionaal projectdossier
Zich te engageren als partner in het gezamenlijk projectdossier “Vlaamse beleidsprioriteit inzake het
realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal: Meerjarenplanning 2020-2025” zoals
ingesloten als bijlage.

6.
Goedkeuren agenda en bijlagen algemene vergadering van W13 van 29 november 2019
De leden van het Vast Bureau keuren de agenda en bijhorende documenten van de algemene
vergadering van W13 op 29 november 2019 zoals voorgelegd goed.

WOONZORGCENTRUM

7.

Kennisname afgevaardigden fracties deelname projectstuurgroep concurrentiedialoog bouw
& exploitatie nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek
Kennis te nemen van de namen en de getekende vertrouwelijkheidsverklaringen van de
afgevaardigden van de verschillende fracties voor de projectstuurgroep.

OUDEREN- EN THUISZORG
8.
Bejaardenwoningen: toewijzing aan HERMAN Gilbert en PINOY Christiana: kennisname
De leden van het Vast Bureau nemen kennis van de toewijzing van de bejaardenwoning gelegen in den
Meynaert 2 te 8710 Wielsbeke vanaf 15 november 2019.

