NOTULEN VAST BUREAU
VAN 16 FEBRUARI 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het Vast Bureau keuren de notulen van het Vast Bureau van 9 februari 2021 goed.
2.

Dagorde OCMW-Raad van 25 februari 2021

Navolgende agendapunten voor de OCMW-raad van 25 februari 2021 worden aan de voorzitter
overgemaakt:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
1.
2.
3.
4.

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 met beperkt publiek
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
Logo Leieland - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering
Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement

BURGEMEESTER JAN STEVENS
5.

Goedkeuring intern reglement crisis- en doorgangswoningen en begeleidingsplan huisvesting

SCHEPEN DAISY HAYDON
6.

Goedkeuring kaderovereenkomst gemeente-OCMW - Fluvius

3.

x, ergotherapeut: arbeidsongeval d.d. 24 juni 2020 geconsolideerd

Het arbeidsongeval van 24 juni 2020 is geconsolideerd.
4.

x: aanstelling als voltijds ergotherapeut (B1-B3) in het WZC (38/38) t.v.v x in ziekteverlof met
aanvullend moederschapsbescherming en bevallingsrust

x aan te stellen als voltijds ergotherapeut in het WZC (38/38) - weddenschaal BV1-BV3 - t.v.v. x die
afwezig zal zijn wegens moederschapsbescherming/bevallingsrust.
5.

x: verder aanstelling als deeltijds technisch beambte aan de balie van het WZC (26.5/38) van
1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021

x verder aan te stellen als deeltijds technisch beambte aan de balie van het WZC (26.5/38) weddenschaal C1-C3.
6.

Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk
7.

Facturen zonder bestelbon: Aqualex: goedkeuring

Goedgekeurd.
8.

Facturen zonder bestelbon: Vanbrabant: goedkeuring

Goedgekeurd.
9.

Facturen zonder bestelbon: Vanheede: goedkeuring

Goedgekeurd.

10.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2020/8

Goedgekeurd.
11.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2021/1

Goedgekeurd.
12.

Goedkeuren overdracht investeringskredieten boekjaar 2020 naar boekjaar 2021

Het voorgelegde overzicht van overdracht kredieten 2020 naar 2021 van OCMW Wielsbeke wordt
goedgekeurd.
13.

Studieopdracht vernieuwen sanitaire leidingen serviceflats: goedkeuren gunning

Goedgekeurd.
14.

Bezetting WZC: januari 2021: kennisname

De leden van het Vast Bureau nemen kennis van de bezettingsgraad van januari 2021.

