NOTULEN VAST BUREAU
VAN 14 APRIL 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het Vast Bureau keuren de notulen van het Vast Bureau van 7 april 2021 goed.
2.

x: aanstelling als voltijds hulppersoneelslid (38/38) i.k.v. artikel 60 § 7 in de Kringloopwinkel
te Ingelmunster vanaf 26 april 2021 (contract onbepaalde duur)

x aan te stellen als voltijds hulppersoneelslid i.k.v. artikel 60 § 7 met een contract van onbepaalde
duur vanaf 26 april 2021.
3.

Aanstelling x als technisch beambte poetsdienst (19/38) n.a.v. pensioen x, poetsdienst WZC

Kennisname van de brief betreffende pensioen van x, halftijds technisch beambte poetsdienst WZC
vanaf 1 september 2021.
x aan te stellen binnen het OCMW als halftijds (19/38e) technisch beambte poetsdienst WZC voor
onbepaalde duur vanaf 1 september 2021.
4.

Facturen zonder bestelbon: goedkeuring

Goedgekeurd.
5.

Bejaardenwoningen Schoolstraat - J. Claerthoutstraat - SHM Helpt Elkander: kennisname
ontwerpakte

Neemt kennis van de ontwerpakte tussen het OCMW Wielsbeke en SHM Helpt Elkander betreffende
de bejaardenwoningen in de Schoolstraat en de Juliaan Claerhoutstraat.
6.

De Maalderij Molenstraat 65 - SHM Helpt Elkander - OCMW: kennisname wederzijdse
aankoop- en verkoopbelofte

Neemt kennis van het wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte ‘De Maalderij’ Molenstraat 65 tussen
de SHM Helpt Elkander en het OCMW Wielsbeke.
7.

Goedkeuring deelname project dak- en thuislozentelling in de regio Zuid-West-Vlaanderen in
samenwerking met W13, KU Leuven, Koning Boudewijnstichting

Goedkeuring te verlenen aan de deelname aan het project ‘dak- en thuislozentelling’ goed in
samenwerking met W13, KU Leuven en KBS.
8.

Organisatie woonzorgcentrum afdeling beneden - klaar voor de toekomst

Het Vast Bureau neemt kennis van de intentie om de werking van de afdeling beneden te splitsen en
gaat akkoord met de investering in een 0.8 VTE als afdelingsverantwoordelijke en vervanger van de
hoofdverpleegkundige.
9.

Bezetting WZC: maart 2021: kennisname

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

