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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.

Dienstverlenende vereniging Haviland - Algemene vergadering van 23 oktober 2019 - Kennisname
agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn
Het vast bureau legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de raad van maatschappelijk welzijn:
 kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 23
oktober 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale IGSV;
 de vaststelling van het mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger van raad van
maatschappelijk welzijn met betrekking tot de te behandelen agendapunten.
3. PWO Vilvoorde vzw - Aanduiding bestuurder
Het vast bureau beslist de aanduiding van een bestuurder (verdeeld in 2 periodes) voor de raad van bestuur
van PWO vzw ter beraadslaging voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
4. Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen
Het vast bureau neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 11 juli tot 18 juli 2019
ingediende schriftelijke vraag en geeft opdracht om de schriftelijke vraag met nummer 1/2019 inhoudelijk te
behandelen.
5. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het vast bureau neemt kennis van de antwoordbrief geformuleerd op de schriftelijke vraag met nummer
1/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
PERSONEEL
6.

XXX - voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet - Intrekking van de beslissing van 24
juni 2019. Beslissing tot terbeschikkingstelling aan nieuwe werkplaats Den Diepen Boomgaard Beëindiging in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst van 21 januari 2019 - Afsluiten nieuwe
arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor de periode van 5 augustus 2019 tot en met 4 november 2019
Het vast bureau trekt een eerdere beslissing integraal in en beslist om een arbeider in het kader van artikel
60, §7 OCMW-wet ter beschikking te stellen aan een nieuwe werkplaats.
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7.

Verdere aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet met ingang
van 6 augustus 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - terbeschikkingstelling aan
werkplaats De Strijkwinkel Vilvoorde
Het vast bureau beslist tot verdere 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 1 augustus 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - terbeschikkingstelling aan
werkplaats Pro Natura
Het vast bureau beslist tot verdere aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel
60, §7 OCMW-wet.
9.

Maandelijkse goedkeuring lonen, onregelmatige prestaties (overuren en toeslagen voor
nacht/zaterdag/zondag en feestdagen) en permanentietoelagen 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. Re-integratietraject betreffende XXX, medewerker huishoudelijke hulp (E1-E3) dienst Thuiszorgpunt Kennisname beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts na re-integratiebeoordeling
Het vast bureau neemt kennis van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader
van een re-integratietraject voor een langdurig afwezige werknemer.
11. Aanwervingsprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3): afsluiting
kandidatenlijst.
Het vast bureau sluit de kandidatenlijst betreffende de aanwervingsprocedure voor de functie van
maatschappelijk werker (B1-B3 af).
OVERHEIDSOPDRACHTEN
12. Kennisname beëindiging overeenkomsten medische pedicures in het dienstencentrum Ter Borre door
opstart één gezamenlijke overheidsopdracht 'medische pedicures' voor het dienstencentrum Ter Borre
en het woonzorgcentrum Ter Biest.
Het vast bureau gaat akkoord met de beëindiging van de overeenkomsten van de medische pedicures in het
dienstencentrum Ter Borre door opstart één gezamenlijke overheidsopdracht 'medische pedicures' voor het
dienstencentrum Ter Borre en het woonzorgcentrum Ter Biest.

Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Philip ROOSEN
waarnemend voorzitter vast bureau
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