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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 15 januari 2019 wordt goedgekeurd. 
  
  

PERSONEEL 

2. Aanvraag, logisitiek medewerker WZC, aanpassing dienstrooster in functie van opleiding 

3. Aanvraag zorgkundige WZC, voor uitbreiding tewerkstelling 

4. Vervanging keukenmedewerker WZC 

5. Tewerkstelling zorgkundige WZC 

6. Tewerkstelling logistiek medewerker WZC 

SOCIALE DIENST 

7. Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - januari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel 
voor de eetcafés voor de maand januari 2019. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW. 

FINANCIËN 

8. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met 
nummer 2018011826  (voor het boekjaar 2018), met een bedrag van 52 554,93 euro goed. 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met 
nummer  2019000186  (voor het boekjaar 2019), met een bedrag van 43 510,75 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
  
 

9. Delegatieregeling aan de algemeen directeur voor uitgaven van geringe waarde 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau delegeert de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen 
van de voorwaarden van overheidsopdrachten, alsook het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning 
en de uitvoering van overheidsopdrachten tot 2.500 euro excl. btw aan de algemeen directeur. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst. 
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WOONZORGCENTRUM 

10. Aankoop gelegenheidskaarten OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met het ontwerpen van gelegenheidskaarten door Made by Design, Mechelen 
voor het bedrag van 320,65€ incl. BTW en met het drukken ervan door Artoos, Kampenhout voor het bedrag 
van 359,03€ incl. BTW. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en communicatiedienst. 
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


