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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 18 mei 2021 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te 
versterken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, 19 maart 
2021 en 7 mei 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2 
Het vast bureau neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde 
addendum met bijlagen en keurt deze goed. 

3. Rapportering organisatiebeheersing - Juni 2020-mei 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de algemeen directeur. 

PERSONEEL 

4. Verlenging met 1 jaar van de werfreserve voor de functie van maatschappelijk assistent LOI 
(B1-B3) 

FINANCIËN 

5. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 170 370,89 
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 AMJP002362 - AMJP002363 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de verschuivingen met nummers AMJP002362 - AMJP002363 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 
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SOCIAAL HUIS 

7. Besteding subsidie  ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de 
dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van 
de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel rond psychologische ondersteuning zoals opgemaakt door 
werkgroep mentaal welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


