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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 21 januari 2020 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Kennisname besluiten algemeen directeur 

3. Bekrachtiging verlenging tewerkstelling medewerker technische dienst 

4. Aanvraag onderhoudsmedewerker WZC S.C. voor uitbreiding tewerkstelling 

5. Aanleg wervingsreservelijst voor de functie van verpleegkundige 

FINANCIËN 

6. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 40 287,99 euro 
goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

7. Afspraken n.a.v. BBC2020: budgetverschuivingen en betalingsmandaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt volgende procedure en regels goed in verband met budgetverschuivingen: 
- verschuivingen van minder dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder stuurt een e-mail naar de 
financiële dienst met motivatie en akkoord van budgethouders voor de verschuiving. De budgetbeheerder 
licht desgevallend de schepen(en) en budgethouder(s) in. De financiële dienst voert de verschuiving uit in de 
software.  
- verschuivingen van meer dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder agendeert de verschuiving op het 
college van burgemeester en schepenen en/of het vast bureau via het sjabloon aangeleverd door de 
financiële dienst. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en/of het vast bureau 
voert de financiële dienst de verschuiving uit in de software. 
- "technische" verschuivingen (zonder inhoudelijke impact): de financiële dienst voert de verschuiving uit in 
de software. 
- De financiële dienst agendeert driemaandelijks een overzicht van alle verschuivingen op het college van 
burgemeester en schepenen en/of het vast bureau ter kennisname. 
Artikel 2 
Het vast bureau bestendigt volgende procedure in verband met betalingsmandaten: 
Na goedkeuring van de facturen/kosten door de budgethouders, worden lijsten van betalingsmandaten 
opgesteld. Deze worden wekelijks ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en vast bureau. Pas na goedkeuring door de bevoegde organen worden de facturen betaald 
door dubbele handtekening van financieel en algemeen directeur. Enige uitzonderingen hierop zijn de lonen 
en betalingen beslist door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 
Artikel 3 
Deze werkwijzes kaderen in de organisatiebeheersing van gemeente en OCMW Brecht en worden als 
dusdanig opgenomen in de rapportering organisatiebeheersing. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 
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SOCIAAL HUIS 

8. Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - december 2019 en januari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel 
voor het eetcafé voor de maand december 2019 voor een bedrag van 1187,76 euro en voor de maand 
januari 2020 voor een bedrag van 56,58 euro. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW. 

9. Ingediend project geïntegreerd onthaal ELZ Voorkempen - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van de projectaanvraag voor subsidies geïntegreerd breed onthaal die werd 
ingediend vanuit de ELZ Voorkempen. 

10. Kennisname rapport en goedkeuring remediëring controle POD-MI 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van het rapport van POD-MI m.b.t. uitgevoerde inspectie in november 2019. 
Artikel 2 
Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde remediëring. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


