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1 Personeelsdienst - Algemeen - Aanvraag nieuwe plaatsen Sociale Maribel - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om een aanvraag voor bijkomende arbeidsplaatsen in te dienen.

2 Personeelsdienst - Werving - Aanstelling tewerkstelling artikel 60 - Goedkeuring.

De werknemer in het kader van een tewerkstelling artikel 60 wordt aangesteld.

3 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging Vlaams zorgkrediet - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt vermindering van de prestaties met 1/5de aan in het kader van Vlaams 
zorgkrediet. 

4 Personeelsdienst - Vorming - "Coachingstraject leidinggevenden WZC - Directie" - Goedkeuring.

Er wordt een begeleider aangesteld om een coachingstraject voor de directie van het WZC te voorzien.

5 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop perceel 
landbouwgrond Leke - Aanstellen landmeter - Goedkeuring.

Er werd een landmeter aangesteld.

6 Sociale dienst - Werking - Geïntegreerd inspectierapport POD Maatschappelijk Integratie 2020 
- Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de inhoud van het inspectierapport.

7 Cluster tewerkstelling - Algemeen - Agenda Raad: Samenwerken met werkplaatsen in het kader 
van artikel 60§7 en artikel 61 - Modelformulieren - Goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
OCMW-raad. 

8 Woonzorgcentrum - Algemeen - Aankoop vis- en visproducten WZC Yserheem - Lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

De lijst van aan te schrijven leveranciers wordt goedgekeurd.

9 Woonzorgcentrum - Algemeen - Remediëringsplan inspectieverslag 12/11/2019 - Kennisname.

Er werd kennis genomen van het opgestelde remediëringsplan voor het Agentschap Zorg en 
Gezondheid van het inspectiebezoek van 12/11/2019 aan het woonzorgcentrum naar aanleiding van 
een periodieke opvolging.

10 Financiën - Betaalbaar stellen financiën - Betaalbaarstelling facturen gedelegeerde 
budgethouders - Aktename.

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

11 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter
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