GEMEENTE GRIMBERGEN
VAST BUREAU
BESLUITENLIJST
Besloten vergadering van maandag 15 juli 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Tom GAUDAEN, vierde schepen
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

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
PERSONEEL
2.

Tijdelijke bijkomende aanwerving van XXX als deeltijds (19/38) medewerker schoonmaak (E1-E3) wzc Ter
Biest, in contractueel dienstverband, vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd ter vervanging van
XXX.
Het vast bureau werft tijdelijk een medewerker schoonmaak aan in het woonzorgcentrum Ter Biest, ter
vervanging van een afwezig personeelslid.
KINDEREN
DIENST ONTHAALOUDERS
3.

Aanmaning van Kind en Gezin dd 29/5/2019 tot naleving van de subsidievoorwaarden voor de 67
gesubsidieerde plaatsen in trap 2 B, georganiseerd door OCMW Grimbergen. Kennisgeving van de
beslissing van Kind en Gezin dd 14/6/2019 tot vermindering van het aantal subsidieerbare plaatsen in
basissubsidie naar 102 vanaf 1/4/2019.
Het vast bureau neemt kennis van de beslissing van Kind en Gezin dd 14/6/2019 tot vermindering van het
aantal vergunde plaatsen in basissubsidie (trap 1) van 109 tot 102 plaatsen vanaf 1/4/2019.
Het vast bureau neemt kennis van de aanmaning van Kind en gezin dd 29/5/2019 met betrekking tot het niet
halen in 2018 van de minimum bezetting van 80% op basis van de actuele 67 plaatsten in inkomenstarief (
trap 2 B)
Het vast bureau gaat akkoord om in antwoord op de aanmaning van Kind en Gezin pro actief voor te stellen
de gesubsidieerde capaciteit plaatsen in inkomenstarief ( trap 2 B) van gezinsopvang Grimbergen te
verminderen vanaf 1/7/2019.

Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven
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waarnemend algemeen directeur
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voorzitter vast bureau
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