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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 8 december 2020 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Tijdelijke uitbreiding tewerkstelling A.D., kinesitherapeut WZC + vacature tijdelijke vervanging 
J.S., ergotherapeute WZC 

3. Tewerkstelling S.V., consulent dienstencentrum 

4. Vervanging M.B., maatschappelijk werker sociale dienst 

5. Permanentieregeling technische dienst WZC 

6. Recht op arbeidsduurvermindering P.K., verpleegkundige 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 406 523,86 
euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

8. Wijziging afspraken budgetverschuivingen 

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 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 stuurt een e-mail naar de financiële 
dienst met motivatie en akkoord van budgethouders voor de verschuiving. De budgetbeheerder licht de 
schepen(en) en budgethouder(s) in. De financiële dienst stelt een notule op voor het CBS/VB. Na 
goedkeuring door het CBS/VB keurt de financiële dienst de verschuiving goed in de software. 
- technische verschuivingen (zonder inhoudelijke impact maar ongeacht het bedrag): 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 
Deze werkwijze vervangt de werkwijze die was vastgelegd in het besluit van college van burgemeester en 
schepenen / vast bureau van 28 januari 2020. 
Artikel 3 
Deze werkwijze kadert 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. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
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