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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige vast bureau
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.
INTERNE ORGANISATIE
2.

Vaststelling definitieve agenda raad voor maatschappelijk welzijn met toegevoegde punten, ingediend
uiterlijk 5 dagen voor de vergadering conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
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 maart 2019 ter behandeling van de
agenda toegevoegd als bijlage bij het besluit.
POLITIEKE ORGANISATIE
3.

Interlokale kostendelende vereniging Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk Haviland (GIDPBW) - Aanduiding van een vertegenwoordiger in het
beheerscomité
Het vast bureau beslist de aanduiding van 1 effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging "GIDPBW Haviland" aan de raad voor
maatschappelijk welzijn voor te leggen.
PERSONEEL
4.

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

Verdere aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet met ingang
van 7 april 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - terbeschikkingstelling aan
werkplaats Televil.
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
6.

Aanwervingsprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker sociale dienst: kennisname
resultaten selectieprocedure.
Het vast bureau neemt kennis van de resultaten betreffende de aanwervingsprocedure voor de functie van
maatschappelijk werker sociale dienst. Er zijn geen geslaagde kandidaten. Er wordt een nieuwe
aanwervingsprocedure opgestart
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7.

Verdere aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet met ingang
van 7 april 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - terbeschikkingstelling aan
werkplaats Villa Rijckendael.
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
8.

Verdere aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet met ingang
van 7 april 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - terbeschikkingstelling aan
werkplaats DAV.
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
9. Kennisname overzicht investeringen beneden € 30.000 excl. BTW.
Het vast bureau neemt kennis van het overzicht van de investeringen onder € 30.000 excl. BTW.
FINANCIËN
10. Goedkeuring reglement online aankopen en het gebruik van de kredietkaart.
Het vast bureau keurt het reglement voor online aankopen en het gebruik van de kredietkaart goed.
11. XXX, uittredend mandataris. Goedkeuring uitbetaling uittredingsvergoeding.
Het vast bureau gaat akkoord met de uitbetaling van de uittredingsvergoeding van een uittredend
mandataris voor de maand februari 2019 op 27 maart 2019.
SOCIALE ZAKEN
12. Projectoproep geïntegreerd breed onthaal - Lokaal Sociaal Beleid (2019)- kennisneming voorstel om een
project in te dienen met de gemeenten van de eerstelijnszone/CAW/mutualiteiten -akkoord indiening
projectvoorstel
Het Vast bureau neemt kennis van de projectoproep van de Vlaamse overheid waarbij lokale besturen voor
de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes
van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december
2019 een subsidie kunnen aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het
Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.
Het Vast bureau neemt kennis van de inhoud van het projectvoorstel dat momenteel nog wordt gefinaliseerd
door de partners en gaat akkoord om namens het OCMW Grimbergen het aanvraagformulier te
ondertekenen zodat het tijdig ingediend kan worden.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
13. 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 maart 2019.
PATRIMONIUM
14. Kennisname opzegging huurovereenkomst betreffende appartementsgebouw te Oude Schapenbaan
48/2, 1850 Grimbergen.
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Het vast bureau neemt kennis van de opzegging van een huurovereenkomst betreffende een gebouw in
eigendom van het OCMW.
Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Philip ROOSEN
waarnemend voorzitter vast bureau
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