VAST BUREAU - ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2020
BURGEMEESTER JAN STEVENS
GOEDKEURING NOTULEN
1.
Goedkeuring verslag vorige zitting
De notulen worden goedgekeurd.

ALGEMEEN PERSONEELSBELEID EN MANAGEMENT
2.
Aanstelling vrijwilliger in lokaal dienstencentrum
x wordt aangesteld als vrijwilliger in volgende dienst: lokaal dienstencentrum.

3.

Aanstelling x als deeltijds technisch beambte in de poetsdienst van het WZC (19/38) vanaf 17
februari 2020 - t.v.v. x in ziekteverlof
x aan te stellen als deeltijds technisch beambte in de poetsdienst van het WZC - weddenschaal E1-E3
– t.v.v. x.

SCHEPEN FILIEP DE VOS
BEGROTING EN FINANCIËN
4.
Bestelbons, aanrekeningen en vorderingen: goedkeuring nr. 2019/10
De uitgaven voorkomende op de overzichtslijsten betreffende de goedkeuring van de aanrekeningen
worden goedgekeurd. De bestelbonnen worden aanvaard voor een totaalbedrag van € 2 022,78.
De facturen en ontvangsten worden aanvaard, zijn opeisbaar, vaststaand en zeker en uitvoerbaar
verklaard.

6.
Bestelbons, aanrekeningen en vorderingen: goedkeuring nr. 2020/1
De uitgaven voorkomende op de overzichtslijsten betreffende de goedkeuring van de aanrekeningen
worden goedgekeurd. De bestelbonnen worden aanvaard voor een totaalbedrag van € 658 167,13.
De facturen en ontvangsten worden aanvaard, zijn opeisbaar, vaststaand en zeker en uitvoerbaar
verklaard.

5.
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
ORGANISATIE SOCIAAL HUIS
7.

Restaurant lokaal dienstencentrum: wijzigen betalingswijze

De leden van het Vast Bureau gaan akkoord met de nieuwe werkwijze van betalen voor gebruikers van
het restaurant van het lokaal dienstencentrum en met de aankoop van een extra bancontacttoestel bij
CCV.

8.
Seniorenfeest 2020 & 2021: vastleggen artiest: goedkeuring
Voor het seniorenfeest van dinsdag 17/11/2020 wordt volgende artiest vastgelegd: Jo Vally en
muzikanten. Voor het seniorenfeest van dinsdag 16/11/2021 wordt volgende artiest vastgelegd:
Gunther Neefs en muzikanten.

WOONZORGCENTRUM
9.
Samenwerking contactclowns: verlenging contract: goedkeuring
Het Vast Bureau keurt de samenwerking met de contactclowns door middel van de ondertekening van
het jaarcontract goed voor de periode 1 maart 2020 tot 28 februari 2021.

10. Werkervaringsstage x woonzorgcentrum: goedkeuring
Het Vast Bureau keurt de werkervaringsstage van x goed, vanaf 10 februari 2020, voor een periode van
6 maanden.

