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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 2 februari 2021 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Bekrachtiging tijdelijke uitbreiding tewerkstelling vervangingscontract 0,50fte 
onderhoudsmedewerkster. 

3. Bekrachtiging tewerkstelling zorgkundige 0,80fte. 

4. Bekrachtiging tewerkstelling contract bepaalde duur 0,50fte, onderhoudsmedewerkster 

FINANCIËN 

5. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 3 
886,54 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 478 
146,10 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

6. Budgetverschuivingen AMJP001496 - AMJP001497 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de verschuivingen met nummers AMJP001496 - AMJP001497 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

SOCIAAL HUIS 

7. Inspectieverslag POD-MI - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de inspectie uitgevoerd door de POD-MI en de bijhorende 
remediëring. 
Artikel 2 
Aan de coördinator sociaal huis wordt de opdracht gegeven een overzicht op te maken van de te weinig 
ontvangen subsidies door foutieve administratieve doorgave aan POD-MI. 

WOONZORGCENTRUM 

8. Vervanging PC oproepsysteem WZC 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van nieuwe PC en bijhorende software ter ondersteuning van 
het oproepsysteem WZC, dit bij de firma Televic voor een totaal bedrag van 5.898,22 euro, exclusief btw. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan technische dienst ocmw, dienst infrastructuur 
gemeente en financiële dienst. 
 
 

Besluitenlijst van het Vast Bureau van dinsdag 9 februari 2021 



2 

9. Aankoop vaatwasmachine WZC 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van een nieuwe vaatwasser bij Vanal voor een bedrag van 
2.720 euro excl. btw met plaatsingskost aan uurtarief van 60 euro excl. btw. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan technische dienst ocmw en financiële dienst. 

10. Vergoeding CRA-arts 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van de aangepaste tarieven die zullen worden toegepast voor de berekening 
van vergoeding CRA-arts, en dit met ingang voor prestaties geleverd vanaf 01/01/2020. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan financiële dienst en directeur WZC. 

LOKALE DIENSTENCENTRA 

11. Subsidie regionaal praatcafé dementie Dwaallicht 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring voor de subsidiëring van het initiatief Dwaallicht voor een bedrag 
van 700 euro voor het werkingsjaar 2021 op basis van bovenvermelde motivatie. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan directeur WZC en financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


