GEMEENTE GRIMBERGEN
VAST BUREAU
BESLUITENLIJST
Besloten vergadering van maandag 14 oktober 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

/

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
2. Agenda raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019.
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 24 oktober 2019 ter behandeling van de
agenda toegevoegd als bijlage bij het besluit.
PERSONEEL
3. Voorstel inzake samenwerking met nieuwe werkplaats in het kader van artikel 60, §7 OCMW -wet
Het vast bureau gaat akkoord om samen te werken met een nieuwe werkplaats, voor de tewerkstelling va n
OCMW-cliënten in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet.
4.

xxx - voltijds maatschappelijk werker bejaarden ten laste (B1-B3) in contractueel dienstverband - sociale
dienst - Beëindiging in onderling akkoord van zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang
van 6 januari 2020
Het vast bureau en een personeelslid beslissen om de arbeidsovereenkomst van betrokkene in onderling
akkoord te beëindigen. De functie van voltijds maatschappelijk werker bejaarden ten laste (B1-B3) bij de
sociale dienst wordt vacant verklaard in contractueel dienstverband.
5.

xxx - deeltijds (19/38) administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband - dienst
Secretariaat & Onthaal - Kennisneming van het ontslag en de te presteren opzeggingstermijn
Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een personeelslid.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
6. Kennisname verlenging overeenkomsten medische pedicures van het dienstencentrum Ter Borre.
Het vast bureau gaat akkoord met de verlenging van de overeenkomsten van de medische pedicures in het
dienstencentrum Ter Borre tot en met 31 maart 2020.
SOCIALE ZAKEN
7. Kennisneming verslag vergadering stuurgroep Buurtwerk Grimbergen dd 2/9/2019
Het Vast Bureau neemt kennis van het verslag van de vergadering van de stuurgroep Buurtwerking
Grimbergen dd. 2/9/2019.
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Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
voorzitter vast bureau
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