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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 mei 2020 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 11 juni 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de dagorde van de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 11 juni 2020. 

PERSONEEL 

3. Kennisname besluiten algemeen directeur 

4. Tijdelijke vervanging maatschappelijk assistente 

5. Vervanging logistiek medewerker WZC 0,80fte 

6. Vervanging keukenmedewerker WZC 

7. Aanwerving + aanleg werfreserve voor de contractuele functie van maatschappelijk assistent 
LOI - Goedkeuring werfreserve 

8. Recht op arbeidsduurvermindering logistiek medewerker WZC 

FINANCIËN 

9. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 559 919,64 
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 

10. Ombouw bovenverdieping Sociaal huis naar bureaus en vergaderruimten - Gyproc-plafond- 
en bezettingswerken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de offerte van Dave Adriaensen bvba uit Brecht voor de gyproc-
plafondwerken voor het bedrag van 10.230,00 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de offerte van Vermeiren bvba uit Brecht voor de bezettingswerken 
voor het bedrag van 2.285,00 euro exclusief btw. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan OCMW Brecht, de dienst infrastructuur en de financiële 
dienst. 

11. Ombouw bovenverdieping Sociaal huis naar bureaus en vergaderruimten - Plaatsen 
vloerbedekking 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de offerte van Mertens schilderwerken bv uit Wuustwezel voor het 
plaatsen van de extra akoestisch isolerende vloerbedekking voor het bedrag van 8.399,50 euro exclusief 
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btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan OCMW Brecht, de dienst infrastructuur en de financiële 
dienst. 

12. Ombouw bovenverdieping Sociaal huis naar bureaus en vergaderruimten - Plaatsen airco 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de offerte van Koeling BCD uit Wuustwezel voor het plaatsen van 
airco voor het bedrag van 9.968,12 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan OCMW Brecht, de dienst infrastructuur en de financiële 
dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


