
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 07/04/2020

1 Personeelsdienst - Werving - Overdracht personeel van het stadsbestuur naar het OCMW-
bestuur - Hoorzitting en goedkeuring.

Het betrokken personeelslid wordt gehoord. De overdracht van het stadsbestuur naar het OCMW-
bestuur wordt goedgekeurd.

2 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging deeltijds onbetaald verlof - Goedkeuring.

De werknemer vermindert haar prestaties met 1/5de in het kader van deeltijds onbetaald verlof. 

3 Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering schoonmaakmiddelen en -
materialen via Creat - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om gedurende 1 jaar de schoonmaakmiddelen en -materialen aan te 
kopen via Creat. 

4 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop perceel grond 
Kaaskerke - Principiële goedkeuring ontwerpakte.

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

5 Gebouwen, facility en patrimonium - Verhuur seniorenwoning - Opzeg huur woning - 
Goedkeuring.

De opzeg van de seniorenwoning gaat in op 01/03/2020 en eindigt op 31/03/2020.

6 Sociale dienst - Algemeen - Corona-maatregel - de dringende maatregelen inzake voedselhulp 
voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

7 Welzijnsdienst - Algemeen - Organisatie zomerschool 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om de ‘zomerschool Nederlands’ uit te rollen in de zomermaanden juli 
en augustus.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

9 Financiën - Betaalbaar stellen financiën - Betaalbaarstelling facturen budgethouder vast bureau 
- Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

10 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de zitting van 31/03/2020 wordt goedgekeurd.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter
Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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