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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 - Bijzondere algemene vergadering van 18 december 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 bijzondere algemene vergadering
van 18 december 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.
PERSONEEL
3.

xxx - voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) in contractueel dienstverband - sociale dienst - Aanvraag
tot verlenging van de toelating om op structurele basis te telewerken omwille van medische redenen

Het vast bureau weigert de aanvraag van een maatschappelijk werker van de sociale dienst om tijdelijk
op structurele basis te telewerken.

4.

Aanwerving van xxx als voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet voor de periode van 1
november 2019 tot en met 31 januari 2020 - Terbeschikkingstelling aan werkplaats kinderdagverblijf
SAM
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
5.

Aanwervingsprocedure voor de functie van verantwoordelijke personeelsbeheer (B1-B3),
personeelsdienst, in contractueel dienstverband - Kennisname resultaten selectieprocedure
Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor de functie van
verantwoordelijke personeelsbeheer bij de personeelsdienst.
6.

Vacantverklaring van 1 deeltijdse (3,8/38) betrekking van zorgkundige (C1-C2) in contractueel
dienstverband, wzc Ter Biest, met ingang van 1 november 2019 - Invulling van de vacante betrekking
door beroep te doen op de wervingsreserve - Tijdelijke aanwerving van xxx als deeltijds (3,8/38)
zorgkundige (C1-C2) in contractueel dienstverband, vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd ter
vervanging van Brigitte SOEN met ingang van 1 november 2019
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Het vast bureau verklaart een deeltijdse betrekking van zorgkundige (C1-C2) in het woonzorgcentrum Ter
Biest vacant en doet een beroep op de bestaande wervingsreserve om de vacante betrekking in te vullen.
7.

Tijdelijke aanwerving van xxx als deeltijds (11,4/38) zorgkundige (C1-C2) in contractueel dienstverband,
vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd ter vervanging van xxx met ingang van 1 november 2019
Het vast bureau werft een personeelslid tijdelijk bijkomend aan als zorgkundige (C1-C2) in het
woonzorgcentrum Ter Biest, ter vervanging van een afwezig personeelslid.
8.

Tijdelijke aanwerving van xxx als deeltijds (3,8/38) zorgkundige (C1-C2) in contractueel dienstverband,
vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd ter vervanging van xxx met ingang van 1 november 2019
Het vast bureau werft een personeelslid tijdelijk bijkomend aan als zorgkundige (C1-C2) in het
woonzorgcentrum Ter Biest, om de afwezigheid van een personeelslid op te vangen.
9.

Actueel overzicht invulling personeelsformatie

Het vast bureau neemt periodiek kennis van het overzicht van de actuele invulling van de
personeelsformatie van het OCMW.

10. Verdere aanwerving van xxx als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet met ingang
van 8 oktober 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn - Terbeschikkingstelling aan
werkplaats Le Teinturier du Longchamps
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
11. Aanwerving van xxx als voltijds verantwoordelijke personeelsbeheer (B1-B3) in contractueel
dienstverband, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Het vast bureau werft een voltijds verantwoordelijke personeelsbeheer aan voor de personeelsdienst, in
contractueel dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
12. Opstart verkorte aanwervingsprocedure voor de invulling van 1 voltijdse betrekking van administratief
medewerker/onthaalmedewerker (C1-C3), dienst Secretariaat & Onthaal, in contractueel dienstverband
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2019 - Vaststelling
selectieprocedure
Het vast bureau beslist een verkorte aanwervingsprocedure op te starten voor een tijdelijke functie van
administratief medewerker/onthaalmedewerker (C1-C3) bij de dienst Secretariaat & Onthaal van het OCMW.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
13. Opdracht voor levering van algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van
het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode van 01/01/2020 31/12/2023. Vaststelling van de wijze van gunnen en goedkeuring van de voorwaarden (bestek en
kostenraming).
Het vast bureau keurt de lastvoorwaarden (bestek en kostenraming) voor de opdracht "levering van
algemene voedingswaren, diepvries- en zuivelproducten aan de keuken van het woonzorgcentrum Ter Biest
en het dienstencentrum Ter Borre voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2023" goed.
OUDEREN
14. Akkoord uitbetaling MTZ-toelagen
Het vast bureau gaat akkoord met de toekenning, weigering, verlenging of stopzetting van de uitbetaling van
de mantelzorgtoelagen.
15. Bekrachtiging genomen beslissingen dienst TZP inzake HUHU en MLT in centrum.
Het vast bureau neemt kennis van de genomen beslissingen door de dienst TZP inzake toekenning,
stopzetting en weigering huishoudelijke hulp en maaltijden in centrum en bekrachtigt deze.
KINDEREN
16. Langdurige ziekte van onthaalouders- stopzetting van vergunning door K en G- voorstel stopzetting van
de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW
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Het vast bureau gaat akkoord met de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst met een aantal
onthaalouders. De stopzetting gebeurt omwille van langdurige ziekte waardoor Kind en Gezin de vergunning
van de betrokken onthaalouders heeft stopgezet.

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