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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 30 maart 2021 wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL 

2. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaten voor de contractuele functie van consulent 
dienstencentrum (B1-B3) 

3. Vaststelling examencommissie voor de functie van consulent dienstencentrum (B1-B3) 

4. Aanvraag onderhoudsmedewerker WZC, voor uitbreiding tewerkstelling 

5. Vervanging zorgkundige WZC 

6. Bekrachtiging tijdelijke tewerkstelling contract bepaalde duur 0,75fte, zorgkundige. 

7. Bekrachtiging verlenging tewerkstelling contract bepaalde duur 0,25fte keukenmedewerker 
WZC 

FINANCIËN 

8. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 54 
163,38 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 83 
466,08 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

9. Budgetverschuivingen - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van de budgetverschuivingen uitgevoerd tussen 01/01/2021 en 31/03/2021 
(zie bijlage). 

SOCIAAL HUIS 

10. Oproep Fedasil aan lokale besturen om LOI-plaatsen te openen voor opvang van verzoekers 
om internationale bescherming in het kader van het hervestigingsprogramma 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat ermee akkoord niet in te gaan op de vraag van Fedasil aan lokale besturen om LOI-
plaatsen te openen voor opvang van verzoekers om internationale bescherming in het kader van het 
hervestigingsprogramma. 

11. Samenwerkingsakkoord OCMW Brecht en DYZO VZW 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau wenst de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo te verlengen voor de duurtijd van een 
jaar, met ingang van 1 april 2021.  

 

 

Besluitenlijst van het Vast Bureau van dinsdag 6 april 2021 
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WOONZORGCENTRUM 

12. Kennisname verslag zorginspectie LDC Het Sluisken d.d. 3 maart 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van het inspectieverslag van het Agentschap Zorginspectie n.a.v. een 
inspectiebezoek van 3 maart 2021 van WZC en CVK Sint-Maria. Er zal een passende oplossing uitgewerkt 
worden voor de geformuleerde bemerkingen. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan directeur WZC. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


