
 

Vast Bureau van 19.02.2019 

Aanwezig 

Servaas Van Eynde 

Voorzitter vast bureau wnd. 

  

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Philippe De Coninck 

Voorzitter vast bureau 

  

Alex Meulebroeck 

Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17.  

 

Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 05.02.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 05.02.2019 wordt goedgekeurd. 

Def. voorstel volledige agenda OR februari. 

Definitief voorstel volledige agenda OCMW-raad van 28 februari 2019. 

Gebruik lift Hoogstraat 57, 9960 Assenede 

Gebruik lift Hoogstraat 57, 9960 Assenede 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Aanstellen van een halftijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur. (voor de 

duur van een ziekteverlof) 

In het dienstencentrum is een contractueel technisch beambte (E-niveau) voor langere tijd uit 

roulatie. Om de continuïteit te garanderen is het noodzakelijk een vervangster aan te stellen.  

Goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek serviceflats 

De inleiding en het kwaliteitsbeleid van het kwaliteitshandboek van de serviceflats werden aangepast 

en goedgekeurd. 

 



Kennisname goedkeuring prijsverhogingsaanvraag De Moestuin 

Op 24 januari 2019 ontvingen we van Agentschap Zorg en gezondheid de goedkeuring om de dagprijs 

van een assistentiewoning in De Moestuin te verhogen naar 18,10 euro, en dit naar aanleiding van de 

renovaties. 

Goedkeuren oninvorderbaar verklaring IBO 

Een openstaande vordering betreffende gebruik van het IBO wordt oninvorderbaar verklaard. 

Kennisgeving uithuiszetting LOI Dorp 53-55 

Kennisgeving uithuiszetting LOI Dorp 53-55 

Intrekken beslissing OCMW-raad van 31.01.2019 houdende aanduiden mandataris-

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de VVSG-afdeling OCMW. 

Vanaf 2019 is er een vernieuwd bestuursmodel voor de vertegenwoordiging in de VVSG-

bestuursorganen. 

Oprichten deontologische commissie, vaststellen huishoudelijk reglement en aannemen 

deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

In de raad voor maatschappelijk welzijn wordt beslist over het oprichten van de deontologische 

commissie, vaststellen huishoudelijk reglement en aannemen deontologische code van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. 

Een aantal procedures in het kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

werden aangepast. Het betreft de procedures: behandelen van gebruikersklachten en 

implementeren van kwaliteitsverbetering. Ook het verlenen van machtiging aan de overheid tot 

verificatie en evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid werd goedgekeurd. 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie voor 

minimumlevering van elektriciteit, gas en water. 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie voor 

minimumlevering van elektriciteit, gas en water. 

Kennisgeving eindverslag audit maatschappelijke dienstverlening 2de audit. 

Audio deed een audit op de sociale dienst 'maatschappelijke dienstverlening deel 2'. Er wordt kennis 

genomen van het eindverslag. 

Vaststellen huishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst 

Het huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt vastgesteld. 

OR-Goedkeuren werkwijze aankopen PC's oxfam 

Er kunnen tweedehands PC's voor de cliënten van de sociale dienst worden aangekocht bij Oxfam 

voor een zeer schappelijke prijs. De aanvragen verlopen via de sociale dienst. Dit is een voorstel voor 

de OCMW-raad. 

 



Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer. 

Er werd kennis genomen van de beslissingen van de algemeen directeur, in het bijzonder: toekennen 

van Vlaams Zorgkrediet aan een voltijds contractueel assistent IBO. 

 

Namens het Vast Bureau 

 

Get. Frederik Willems      Get. Servaas Van Eynde 

Algemeen directeur      Voorzitter vast bureau wnd. 

 


