Besluitenlijst van het Vast Bureau van dinsdag 23 maart 2021

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING
1.

Verslag voorgaande zitting

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 16 maart 2021 wordt goedgekeurd.

PERSONEEL
2.

Aanduiding jobstudenten verzorging zomervakantie 2021.

3.

Aanduiding jobstudenten onderhoud-logistiek-keuken-kiné/ergo zomervakantie 2021.

4.

Tewerkstelling onderhoudsmedewerkster

5.

Tewerkstelling vervangingscontract 1,00fte onderhoudsmedewerkster

6.

Tijdelijke uitbreiding tewerkstelling vervangingscontract 0,05fte zorgkundige WZC.

7.

Uitbreiding tewerkstelling vervangingscontract 0,05fte zorgkundige WZC.

8.

Arbeidswegongeval dd. 3 april 2018 - Beslissing genezing.

9.

Arbeidswegongeval dd. 23 juli 2018 - Beslissing genezing.

FINANCIËN
10.

Betalingsmandaten – Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 14
937,85 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 77
693,43 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
11.

Sociale medische en pedagogische toelage - deel 2 - 2020 - Extra uitbetaling

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau geeft goedkeuring aan de uitbetaling van de sociale medische toelage van 2020 aan 2 extra
personen en gebruikt hiervoor het budget van 2021. De toelage bedraagt 210 euro per persoon.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en de dienst financiën.
12.

Goedkeuring betaalopdracht - reglement vrijetijdsparticipatie 80/20 - 01/2021

Besluit
Artikel 1
Het Vast Bureau neemt kennis van de aanvragen conform het reglement 'vrijetijdsparticipatie' - 80/20 en
gaat over tot de effectieve uitbetaling van 596 euro.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en dienst financiën.
13.

De Schakel en De Kar - Financiële steun - Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau geeft goedkeuring voor financiële steun aan De Schakel en De Kar, ten bedrage van
respectievelijk 800 euro/week en 400 euro/week, vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.
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Artikel 2
Het vast bureau gaat ermee akkoord de financiële middelen voor deze ondersteuning te voorzien bij de
aanpassing van het meerjarenplan.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de dienst welzijn en de sociale dienst
van het OCMW.
14.

Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - Takeaway - maart 2021

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel
voor het eetcafé voor de maand maart 2021 voor een bedrag van 123,33 euro en voor de maand februari
2021 voor een bedrag van 206,42 euro.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW.

WOONZORGCENTRUM
15.

Aankoop vaatwasmachine WZC - Rechtzetting VB/2021/049

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau trekt de beslissing van 9 februari 2021 (VB/2021/049) in en vervangt deze door de huidige
beslissing, omwille van een verkeerd vermelde BBC.
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, dienst infrastructuur
gemeente en financiële dienst.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Sven Deckers
Voorzitter vast bureau
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