GEMEENTE GRIMBERGEN
VAST BUREAU – BESLUITENLIJST
Besloten vergadering van maandag 4 maart 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

Tom GAUDAEN, vierde schepen

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. SVK Webra vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het vast bureau beslist om de aanduiding van 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van SVK
Webra vzw aan de raad voor maatschappelijk voor te leggen.
3.

Aanwervingsprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) sociale dienst:
afsluiting kandidatenlijst.
Het vast bureau gaat over tot afsluiting van de kandidatenlijst betreffende de aanwervingsprocedure voor de
functie van maatschappelijk werker sociale dienst.
4.

Akkoord gaan met het inzetten van een interim-(nacht)verpleegkundige in wzc Ter Biest, voor een
beperkte periode in maart, wegens veelvuldige en/of langdurige afwezigheden van personeelsleden en
een tijdelijke vermeerdering van werk
Het vast bureau gaat akkoord met het inzetten van een interim-verpleegkundige in het woonzorgcentrum
Ter Biest, voor een beperkte periode in maart, wegens veelvuldige en/of langdurige afwezigheden van
personeelsleden en een tijdelijke vermeerdering van werk.
ICT
5.

Kennisname aangepaste overzichtslijst portaaltoepassingen sociale zekerheid en overzichtslijst
gebruikers van de softwaretoepassingen (E-bestuur).
Het vast bureau neemt kennis van de gebruikerslijst in kader van de toegang tot de sociale zekerheid en van
de gebruikers /rollen binnen de E-bestuur toepassing.

FINANCIËN
6. Xxx , uittredend mandataris. Bekrachtiging uitbetaling uittredingsvergoeding.
Het vast bureau bekrachtigd de uitbetaling van de uittredingsvergoeding van een uittredend mandataris voor
de maand januari 2019 op 26 februari 2019.
OUDEREN
TER BORRE
7.

periodieke bekrachtiging opnames GAW Ter Borre
1

Het vast bureau bekrachtigt voormelde opnames.
PATRIMONIUM
8.

Verkoop van het pand Oude Schapenbaan 48 te 1850 Grimbergen . Procedure BIDDIT.be. Vaststelling
van de voorwaarden van het lastenboek . Tekenen akte op 14 maart 2019 .
Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan het lastenboek houdende verkoop van een onroerend goed van
het OCMW .
Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
voorzitter vast bureau
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