GEMEENTE GRIMBERGEN
BESLUITENLIJST
VAST BUREAU
Besloten vergadering van maandag 25 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
POLITIEKE ORGANISATIE
2. Aanpassing van het finaal ontwerp huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Het vast bureau past het finaal ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad aan en legt dit ter
goedkeuring voor aan de OCMW-raad.
PERSONEEL
3.

Beëindiging in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van xxx,
maatschappelijk werker sociale dienst (B1-B3). Vacantverklaring van 1 voltijds maatschappelijk werker
(B1-B3), in contractueel dienstverband.
Het vast bureau en een personeelslid bereiken overeenstemming over het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst in onderling akkoord.
4.

xxx, deeltijds (19/38) medewerker huishoudelijke hulp (E1-E3) bij het OCMW thuiszorgpunt:
ontslagverlening met het oog op oppensioenstelling.
Het vast bureau verleent ontslag met het oog op een oppensioenstelling.
5. Actueel overzicht invulling personeelsformatie.
Het vast bureau neemt periodiek kennis van het overzicht van de actuele invulling van de
personeelsformatie.
6. Hervorming vieringen pensioneringen personeelsleden gemeente en OCMW
Het vast bureau stelt een nieuwe werkwijze vast voor gepensioneerde medewerkers van OCMW en
gemeente die met pensioen gaan.
OUDEREN
TER BORRE
7. kennisname voorstelling werking Ter Borre
Het college neemt kennis van de presentatie opgemaakt door de verantwoordelijke dienstencentrum en
GAW Ter Borre.
TER BIEST
1

8. Kennisname bewonerstevredenheid wzc Ter Biest
Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de enquête in bijlage.
9. bekrachtiging opnames woonzorgcentrum Ter Biest
Het vast bureau bekrachtigt de opnames van nieuwe bewoners in woonzorgcentrum Ter Biest.
10. Bekrachtiging opnames kort verblijf
Het vast bureau bekrachtigt de opnames kort verblijft in wzc Ter Biest (3 kamers) en in Den Bogaet (1 kamer).
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
11. Kennisname van de toegevoegde punten conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
Het vast bureau neemt kennis van de toegevoegde punten, ingediend door de raadsleden en voorgelegd
door de algemeen directeur, als bijlage bij het besluit gevoegd. Er wordt aan de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn gevraagd om deze punten vast te stellen en toe te voegen aan de agenda van de
raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019.

Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
voorzitter vast bureau
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