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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 8 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Aankoop meubilair gemeenschappelijke ruimte DIO-woningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van meubilair voor de gemeenschappelijke leefruimte van de 
DIO-woningen bij Meubleta voor het totaal bedrag van 9.300 euro excl. btw. De leverings- en montagekost 
bedraagt 175 euro excl. btw.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

3. Aankoop personenalarmsysteem voor aanleunwoningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop, levering en installatie van personenalarmen voor de 
aanleunwoningen door de firma Failsafe voor een totaal bedrag van 6.222 euro excl. btw. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de coördinator ouderenzorg, financiële dienst en 
technische dienst. 

PERSONEEL 

4. Opstart aanleg werfreserve medewerker onderhoud WZC (E1-3) 

5. Opstart aanwerving meewerkend verantwoordelijke onderhoud WZC (D4-5) 

6. Verlenging met 1 jaar van de werfreserve voor de functie van administratief medewerker-
onthaalmedewerker WZC 

7. Vervanging 0,50fte gebrevetteerd verpleegkundige WZC door zorgkundige 

8. Vervanging 0,50fte gebrevetteerd verpleegkundige WZC door zorgkundige 

9. Bekrachtiging vervanging onderhoudsmedewerksters WZC  

10. Bekrachtiging tewerkstelling zorgkundige WZC 

11. Bekrachtiging tewerkstelling zorgkundige WZC 

12. Kennisname ontslagname zorgkundige WZC 

13. Recht op arbeidsduurvermindering, zorgkundige WZC 

14. Recht op arbeidsduurvermindering logistiek medewerker WZC 

15. Recht op arbeidsduurvermindering hulpkok en logistiek medewerker WZC 

FINANCIËN 

16. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 4 751,24 euro 
goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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WOONZORGCENTRUM 

17. Aankoop douchelift 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van een douchestoel type Carino bij de firma Arjo, voor een 
totaal bedrag van 3.135,63 euro, excl. btw. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan directeur WZC, technische dienst en financiële 
dienst. 

LOKALE DIENSTENCENTRA 

18. Online inschrijvingstool voor cursussen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord om de tool van ticketgang die de gemeente gebruikt te laten uitbreiden voor 
het OCMW (lokale dienstencentra). De kostprijs hiervoor bedraagt 650 euro, excl. btw (786,50 euro incl. 
btw). 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de verantwoordelijke ouderenzorg en financiële 
dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


