
1 

 

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 19 februari 2019 wordt goedgekeurd. 
  

SECRETARIAAT 
2. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning bouwen  van een woning (halfopen 

bebouwing) 

Besluit 
Artikel 1  
Het vast bureau heeft geen bemerkingen i.v.m. de stedenbouwkundige aanvraag van Peter Van Hoffelen 
namens de Voorkempen - H.E. SO voor 14 loten voor halfopen bebouwing te Leerlooiersweg afdeling 3 
Sectie N nrs. 598B en 599C. 

PERSONEEL 

3. Kennisname besluiten algemeen directeur 

4. Vervanging K.S., ergotherapeute WZC 

FINANCIËN 

5. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2019001233 
(voor het boekjaar 2019), met een bedrag van 58 184,11 euro goed. 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2018012255 
(voor het boekjaar 2018), met een bedrag van 1 215,61 euro goed. 
Artikel 2   
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

SOCIAAL HUIS 

6. Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - februari 2019 

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

WOONZORGCENTRUM 

7. Voorbereiding masterplan vernieuwbouw OCMW-woonz orgcentrum Sint 
Maria/Welzijnscampus 

Besluit 
Artikel 1  
Het vast bureau geeft toestemming om verkennende gesprekken te organiseren en een eerste aanzet te 
geven voor de ontwikkeling van een omvattend masterplan voor de vernieuwbouw van het huidige 
woonzorgcentrum binnen het geheel van de welzijnscampus. 
Artikel 2  
In de meerjarenplanning wordt de nodige budgettaire ruimte gecreëerd voor aanstelling van externe diensten 
in de begeleiding van voorafgaande studie. 

Besluitenlijst  van het Vast Bureau  van dinsdag 26 februari 2019  
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Artikel 3  
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau
 


