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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 30 MAART 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen vast bureau. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het leveren en plaatsen van airco's in 

de leefruimtes van het woonzorgcentrum te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het vast bureau geeft goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het leveren en plaatsen van 

airco's in de leefruimtes van het woonzorgcentrum te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Mandaat tot goedkeuring opdracht en gunning voor het reinigen van de goten 

in de verschillende gebouwen van lokaal bestuur Zwevegem en OCMW Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het vast bureau verleent mandaat aan gemeente Zwevegem als opdrachtgevend bestuur voor de 

goedkeuring opdracht en gunning voor het reinigen van de goten in de verschillende gebouwen van 

lokaal bestuur Zwevegem en OCMW Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Goedkeuring engagement i.k.v. project "OverKop in Zuid-West-Vlaanderen". 

BESLUIT 

 Het vast bureau beslist in te stappen in het regionaal project "OverKop in Zuid-West-Vlaanderen", 

waarbinnen het mentaal welbevinden van jongeren centraal staat. Er worden in het project 

toegankelijke ontmoetingsplekken voor jongeren gecreëerd (OverKophuizen in Kortrijk en Menen, 

antennepunten in de andere gemeenten), met geïntegreerd aanbod aan hulp- en dienstverlening. 

Participatie van de jongeren staat centraal. Zij zijn actief betrokken in de werking en geven mee vorm 

aan de dienstverlening. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Verslag werking WZC. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het verslag werking Woonzorgcentrum in de maand  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Digitalisering zorgdossiers DVC en assistentiewoningen en bijkomende 

digitalisering voor de zorgdossiers WZC. 

BESLUIT 

 Het vast bureau verleent goedkeuring wordt verleend tot digitalisering zorgdossiers DVC en 

assistentiewoningen en bijkomende digitalisering voor de zorgdossiers WZC. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature beambte logistiek. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature beambte logistiek wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10. - Kennisname financieel rapport OCMW kwartaal 4-2020. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het financieel rapport OCMW kwartaal 4-2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 De algemeen directeur Jan Vanlangenhove zal afwezig zijn op 6 en 7 april 2021. Conform de 

gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 betreffende aanstellen van een waarnemend algemeen 

directeur tijdens verhindering en afwezigheid van de titularis wordt diensthoofd bestuurszaken, mevr. 

Elke De Ridder, aangeduid als waarnemend algemeen directeur tijdens afwezigheid van de titularis. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


