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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 12 februari 2019 wordt goedgekeurd.  

PERSONEEL 

2. Vervanging onderhoudsmedewerker WZC  

3. Bekrachtiging vervanging logistiek medewerker WZC 

4. Aanvraag zorgkundige WZC, voor uitbreiding tewerkstelling 

5. Vervanging onderhoudsmedewerker WZC  

FINANCIËN 

6. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2019000874 
(voor het boekjaar 2019), met een bedrag van 11 954,35 euro goed. 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2018012234 
(voor het boekjaar 2018) met een bedrag van 107,34 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

SOCIAAL HUIS 

7. Deelname OCMW Brecht aan projectoproep "Geïntegreerd Breed Onthaal" 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat principieel akkoord voor deelname van OCMW Brecht aan de uitwerking van een 
voorstel voor de projectoproep Geïntegreerd Breed Onthaal. Bij eventuele aanwerving van een medewerker 
voor dit project gebeurt dit met een contract voor specifieke opdracht en voor de periode dat de 
subsidieregeling geldt. Bij afloop van de tewerkstelling en de periode waarin de subsidieregeling geldt 
behoudt OCMW Brecht de mogelijkheid om een einde te stellen aan de tewerkstelling en heeft geen verdere 
verplichtingen.  
Artikel 2 
Het vast bureau geeft toestemming om OCMW Brecht te laten opnemen in dit project en als indiener van het 
project op te treden. 

LOKALE DIENSTENCENTRA 

8. Aankoop inbraakveilige deursloten SF 't Zand en SF Het Sluisken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van 63 veiligheidssloten voor SF Het Sluisken en SF 't Zand 
bij Dave Jochums voor een totaal bedrag van 4.959,36€ excl. BTW 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële en technische dienst OCMW Brecht. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
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