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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 3 maart 2020 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Kennisname ontslagname medewerker animatie WZC 

3. Tewerkstelling ergotherapeute 

4. Kennisname ontslagname maatschappelijk assistent 

5. Opstart aanwervingsprocedure + aanleg werfreserve maatschappelijk assistent LOI (B1-B3) 

6. Opstart aanleg werfreserve medewerker technische dienst WZC 

7. Verlenging met 1 jaar van de werfreserve voor de functie van consulent dienstencentrum (B1-
B3) 

8. Uitbreiding tewerkstelling zorgkundige 0,50fte in vervanging van zorgkundige 0,50fte 

9. Uitbreiding tewerkstelling zorgkundige 0,50fte in vervanging van zorgkundige 0,50fte 

10. Uitbreiding tewerkstelling vervangingscontract 0,10fte voor zorgkundige WZC 0,50fte + 
0,15fte 

11. Uitbreiding tewerkstelling vervangingscontract 0,05fte voor zorgkundige WZC 0,75fte 

FINANCIËN 

12. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2019, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 4 
024,03 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 65 
593,53 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

13. Budgetverschuiving Patrimonium voor de aankoop van een deel van het gebouw 
Gasthuisstraat 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt volgende verschuiving goed: budgetverschuiving 
van 79/2350000/0953/Energiebesparende maatregelen aan het WZC-gebouw: ventilatie en topkoeling 
+ Instandhoudingsinvesteringen aan de installaties van het WZC-gebouw naar 79/2610000/0050/Aankoop 
gebouwen (ander MVA) - Gasthuisstraat 3 voor een bedrag van 257.250 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

14. Aankoop deel perceel - Gasthuisstraat 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft principiële goedkeuring tot aankoop van een deel van het perceel Gasthuisstraat 3 dat 
deel uitmaakt van het appartementsgebouw, gelegen te 2960 Brecht, aan de Gasthuisstraat 3, te weten een 
gelijkvloers van 140 m², een keuken op -1 van 36 m², een kelder van 16 m², 4 autostaanplaatsen en een 
fietsenstalling, alsook 3939/10000sten der gemene delen en dit voor de prijs van 247.500,00 euro. 
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Artikel 2 
De opdracht wordt gegeven aan notaris De Sadeleer om de akte op te maken. Deze ontwerpakte zal ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 juni 2020.  
Artikel 3 
Er zal budget verschoven worden zodat er voldoende budget is bij het verlijden van de akte. 
Artikel 4 
In de toekomst zullen er nog een aantal bouwtechnische aanpassingen gebeuren aan het gebouw. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


