GEMEENTE GRIMBERGEN
BESLUITENLIJST
VAST BUREAU
Besloten vergadering van maandag 18 februari 2019
Aanwezig:

Chris SELLESLAGH, voorzitter vast bureau
Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS,
William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, schepenen
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige vast bureau
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.
INTERNE ORGANISATIE
2. Agenda raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019.
Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om de raad voor
maatschappelijk welzijn samen te roepen voor een vergadering op 28 februari 2019 ter behandeling van de
agenda.
POLITIEKE ORGANISATIE
3.

Dienstverlenende vereniging Haviland - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Bevestiging van de gezamenlijke
voordracht van 15 kandidaat-bestuurders - Aanduiding van een individuele bestuurder uit de lijst van de
gezamenlijk voorgedragen bestuurders - Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem
Het vast bureau beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de raad voor
maatschappelijk welzijn:
 de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van Haviland voor de volledige legislatuur;
 de bevestiging van de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders;
 de aanduiding van een individuele vertegenwoordiger in de raad van bestuur;
 de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.
4.

Dienstverlenende vereniging Haviland - Algemene vergadering van 28 maart 2019 - Kennisname
agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het vast bureau beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de raad voor
maatschappelijk welzijn:
 kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 28 maart
2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland;
 de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking
tot de te behandelen agendapunten.
PERSONEEL
5.

Procedure interne personeelsmobiliteit voor de functie van 0,5 VTE medewerker personeelsbeleid (B1B3) in contractueel dienstverband: kennisname resultaten selectieprocedure. Heraanstelling van de
eerstgeslaagde kandidaat.
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Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure in het kader van de procedure van
interne personeelsmobiliteit voor de functie van deeltijds medewerker personeelsbeleid. De eerst geslaagde
kandidaat wordt heraangesteld.
6.

Aanwerving van xxx als voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet met ingang van 20
februari 2019 tot en met 19 mei 2019, terbeschikkingstelling aan werkplaats D-LI Concept.
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
7.

Aanwerving van xxx als voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet voor de periode van 4
maart 2019 tot en met 3 juni 2019, terbeschikkingstelling aan werkplaats vzw Elmer (kinderdagverblijf).
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
8.

Aanwerving van xxx als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet voor de periode van 4
maart 2019 tot en met 3 juni 2019, terbeschikkingstelling aan werkplaats Televil.
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
9.

Maandelijkse goedkeuring lonen en onregelmatige prestaties (overuren en toeslagen voor
nacht/zaterdag/zondag en feestdagen) in het kader van budgethouderschap.
Het vast bureau keurt maandelijks de lonen en onregelmatige prestaties (overuren en toeslagen voor
prestaties nacht/zaterdag/zondag/feestdagen) goed in het kader van zijn budgethouderschap.
10. Principieel akkoord inzake samenwerking met nieuwe werkplaats in het kader van artikel 60, §7 OCMWwet. Voorstel toewijzing van de bevoegdheid om samenwerkingsovereenkomsten in het kader van
artikel 60, §7 OCMW-wet af te sluiten - voorbereiding beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van
28 februari 2019.
Het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn om de bevoegdheid voor het afsluiten
van samenwerkingsovereenkomsten met werkplaatsen in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet, toe te
wijzen aan het vast bureau. In afwachting van dergelijke bevoegdheidstoewijzing gaat het vast bureau alvast
principieel akkoord om samen te werken met een nieuwe werkplaats, voor de tewerkstelling van OCMWcliënten in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet.
11. Indisponibiliteitstelling van xxx, statutair personeelslid OCMW.
Het vast bureau beslist tot de indisponibiliteitsstelling van een statutair personeelslid.
PATRIMONIUM
12. Kennisname brief xxx, huurder appartementsgebouw te Oude Schapenbaan xxx, 1850 Grimbergen.
Het vast bureau neemt kennis van een brief van een huurder van een pand in eigendom van het OCMW
Grimbergen.
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