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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 25 augustus 2020 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 10 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de dagorde van de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 10 september 
2020. 

PERSONEEL 

3. Kennisname besluiten algemeen directeur 

4. Aanleg werfreserve voor de contractuele functie arbeider technische dienst WZC (E1-E3) - 
Goedkeuring werfreserve 

5. Heraanstelling in de functie van medewerker technische dienst (E1-E3) 

6. Tewerkstelling medewerker technische dienst (E1-E3) 

7. Bekrachtiging wijziging vervanging van 0,60fte zorgkundige wegens het volgen van het 
opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) 

8. Bekrachtiging wijziging vervanging van 0,10fte zorgkundige  

9. Recht op arbeidsduurvermindering zorgkundige WZC 

FINANCIËN 

10. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 38 816,48 euro 
goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

11. Budgetverschuiving zorg naar sociaal huis 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt volgende verschuiving goed: budgetverschuiving van 
A000062/6145100/095101903/uitbesteed vervoer - DC Het Sluisken naar A000062/6481010/903/Steun in 
speciën in het kader van lokaal opvanginitiatief en voor de integratie van personen van vreemde herkomst 
voor een bedrag van 600 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

SOCIAAL HUIS 

12. Voorzien van internetverbinding in de LOI-woningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord internet (maandelijks 200GB) te voorzien voor de woningen gelegen te 
Dorpsstraat 90, Dorpsstraat 110 en Bethovenstraat 37 via Telenet voor een totaal bedrag van 32 euro per 
maand. 
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Artikel 2  
Het vast bureau gaat akkoord onbeperkt internet te voorzien voor de 8 studio's gelegen te Processieweg 20 
via Telenet voor een totaal bedrag van 52 euro per maand. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


