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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 27 april 2021 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Informatieveiligheid: Kennisname jaarverslag 2020 en goedkeuring acties 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2020 en geeft goedkeuring aan de 
geplande acties 2021 in uitvoer van het informatieveiligheidsplan van 2019-2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

PERSONEEL 

3. Tewerkstelling P.P. contract bepaalde duur 0,75fte, zorgkundige 

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

5. Bekrachtiging verlenging tewerkstelling contract bepaalde duur 0,25fte R.D.B., 
keukenmedewerker WZC 

FINANCIËN 

6. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 19 
917,30 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 70 
370,40 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

7. Budgetverschuivingen AMJP001734 - AMJP001745 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de verschuivingen met nummers AMJP001734 - AMJP001745 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

SOCIAAL HUIS 

8. Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - Takeaway april 2021 + rechtzetting 
december 2020 en februari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel 
voor het eetcafé voor de maand april 2021 voor een bedrag van 194,79 euro.  
Artikel 2 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring voor het eetcafé van december 2020 een bijpassing uit te 
betalen van 325,89 euro en voor de maand februari 2021 een bijpassing van 58,68 euro.  
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW. 
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9. 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. 
Artikel 2 
Het vast bureau gaat ermee akkoord de financiële middelen voor deze ondersteuning te voorzien voor 3 
maanden door een budgetverschuiving uit te voeren. 
Na deze periode zal de financiering voor ondersteuning voedselbedeling opnieuw worden bekeken op basis 
van actuele standopgaves van de budgetten om de betalingen te kunnen laten doorlopen tot eind september 
2021.  

WOONZORGCENTRUM 

10. Woonzorgcentrum - Energiebesparende maatregelen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau is akkoord met het voorstel tot uitvoering van de energiebesparende maatregelen in het 
woonzorgcentrum en dienstencentrum Het Sluisken. 

11. Project welzijnscampus: stand van zaken - Feedback 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de stand van zaken rond de welzijnscampus. 
Artikel 2 
Het vast bureau gaat akkoord met de vooropgestelde afspraken en visie zoals beschreven in het verslag van 
de werkgroep dd 19/04/2021. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


