Besluitenlijst van het Vast Bureau van dinsdag 26 januari 2021

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING
1.

Verslag voorgaande zitting

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 19 januari 2021 wordt goedgekeurd.

PERSONEEL
2.

Aanleg werfreserve voor de contractuele functie hulpkok WZC (D1-D3) - Goedkeuring
werfreserve

3.

Tewerkstelling keukenmedewerker WZC

4.

Tewerkstelling keukenmedewerker WZC

5.

Tewerkstelling onderhoudsmedewerkster in het kader van corona

6.

Tewerkstelling onderhoudsmedewerkster 0,50fte in het kader van corona

7.

Vervanging logistiek medewerker WZC

8.

Recht op arbeidsduurvermindering verpleegkundige WZC

FINANCIËN
9.

Betalingsmandaten – Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 279
700,40 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2021, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 15
993,10 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
10.

Budgetverschuivingen AMJP001470-AMJP001471

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau keurt de verschuivingen met nummers AMJP001470 tot en met AMJP001471 goed.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst.

SOCIAAL HUIS
11.

De Schakel en De Kar - Financiële steun - Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor financiële steun aan De Schakel en De
Kar, ten bedrage van respectievelijk 800 euro/week en 400 euro/week, vanaf 01/02/2021 tot en met
31/03/2021.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst welzijn en de sociale dienst van het OCMW.
12.

Sociale medische en pedagogische toelage - deel 2 - 2020

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de uitbetaling van de sociale medische en pedagogische toelagen
2020 (deel 2).
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en de dienst financiën.
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LOKALE DIENSTENCENTRA
13.

Oproepsysteem SF 't Zand

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van 26 nieuwe personenalarmtoestellen voor SF 't Zand bij
Failsafe voor een totaal bedrag van 16 705,65 euro incl. btw.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aande financiële dienst, de dienst infrastructuur en de
directeur WZC.
14.

Aankoop kleine schrobzuigmachine - Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van een kleine schrobzuigmachine type Taski Swingo 350
aan een totale kostprijs van 3.475 euro excl. btw bij Igepa.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan financiële dienst, technische dienst en directeur
WZC.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Sven Deckers
Voorzitter vast bureau
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