BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 14 JANUARI 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, eerste schepen-voorzitter voor agendapunt 8;
Eliane Spincemaille, schepen;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
leden van het vast bureau;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Afwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau afwezig voor agendapunt 8

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen vast bureau.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda OCMW-raad.

BESLUIT
De leden van het vast bureau stellen de agenda vast voor de zitting van de OCMW-raad die doorgaat
op 27 januari 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Ambtshalve herplaatsing van een zorgkundige in de functie van beambte
logistiek medewerker voor onbepaalde duur.

BESLUIT
Een zorgkundige wordt voor onbepaalde duur ambtshalve herplaatst in de functie van beambte
logistiek medewerker.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 17 januari 2020.

Onderwerp

4. - Aanstellen van een zorgkundige met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature beambte keuken & catering.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature beambte keuken & catering wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Bestellingen.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Mandaten.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Beslissing met betrekking tot vordering ingevolge arrest hof van beroep.

BESLUIT
Het vast bureau beslist de vastgestelde som te betalen, tot afsluiting van dit dossier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Kennisname notulen en besluitenlijst RvB W13.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van de notulen en de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van W13
van 20 december 2019.

Bekendmaking webtoepassing op datum van 17 januari 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Kennisname besluiten algemeen directeur.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand
december 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Bespreking teruggave energiekosten gemeenschappelijke delen WZC.

BESLUIT
Het vast bureau beslist om niet in te staan voor betaling van de verkeerd onterechte kosten voor de
periode 2010 tot en met 2013 wegens verjaring en overeenkomstig de reeds genomen beslissing van
het vast bureau in zitting van 6 mei 2019.
Wat betreft de terugbetaling van de verkeerd aangerekende kosten voor bewoners die ondertussen
overleden zijn, verklaart het vast bureau zich wel bereid om terug te betalen, onder voorwaarden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 17 januari 2020.

