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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 26 november 2019 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Vervanging verwarming sociale dienst (en administratief gebouw) 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat ermee akkoord om nieuwe verwarmingstoestellen aan te kopen bij Jeroen Vrints voor 
een totaal bedrag van 21.206€ excl. btw. 
Artikel 2 
Het vast bureau keurt de gunning goed van het verwarmingstoestel voor de sociale dienst bij Jeroen Vrints, 
voor een bedrag van 12.060,07 euro incl. btw op het budget van 2019 van OCMW sleutel 2310000 0119. 

3. Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 12 december 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de dagorde van de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 12 december 
2019. 

PERSONEEL 

4. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaten voor de functie van medewerker onderhoud 
WZC (E1-E3)  

5. Recht op arbeidsduurvermindering, logistiek medewerker WZC 

6. Recht op arbeidsduurvermindering, keukenmedewerker WZC 

FINANCIËN 

7. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 12 447,21 euro 
goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

SOCIAAL HUIS 

8. Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel 
voor het eetcafé voor de maand november 2019 voor een bedrag van 151,05 euro. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW. 
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9. Opstart voedseldistributieplatform KINA 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord om voorlopig niet in te stappen in het project van Kina m.b.t. opstart van een 
voedseldistributieplatform.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


