DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

1

Dossier e.v. OCMW-raad. Wijziging statuten W13 (Welzijnsvereniging van
OCMW’S en CAW Zuid-West-Vlaanderen). Kennisname.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Wijziging statuten W13 (Welzijnsvereniging van OCMW’S en CAW Zuid-WestVlaanderen). Kennisname.’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van
09.09.2019.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn

2

Dossier OCMW-raad. Intrekking erkenningsdossier logistieke medewerkers
binnen de thuiszorg OCMW.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Intrekking erkenningsdossier logistieke medewerkers binnen de thuiszorg OCMW’ op de
dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van 09.09.2019.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

3

Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september
2019.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 09.09.2019 in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten op de dagorde
van de OCMW-raad op te nemen:
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
1

Wijziging statuten W13 (Welzijnsvereniging van OCMW’S en CAW Zuid-WestVlaanderen). Kennisname.

HUIS VAN WELZIJN
2

Intrekking erkenningsdossier logistieke medewerkers binnen de thuiszorg OCMW.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
3.

Vragenkwartiertje

Personeel

4

Uitbreiding opdracht tijdelijk maatschappelijk werker.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Tijdens het vast bureau van 09.06.2019 werd (geschrapt) aangesteld als tijdelijk
maatschappelijk werker met een 4/5e prestatiebreuk en dit ter vervanging van:
-

(geschrapt).

Haar opdracht loopt tot en met 31.12.2019.
Sinds 17.07.2019 is (geschrapt) – voltijds maatschappelijk werker – afwezig wegens
ziekte. Zijn afwezigheid werd voorlopig verlengd tot en met 08.09.2019.
Vanuit de sociale dienst wordt gevraagd om de opdracht van (geschrapt) uit te breiden
naar een voltijdse opdracht, dit om de afwezigheid van (geschrapt) deels te kunnen
ondervangen.
Deze uitbreiding wordt budgettair ondervangen door het niet gebruikte krediet dat
voorzien was voor (geschrapt).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:


Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 84, 85,

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht van (geschrapt) wordt met ingang van 21.08.2019 uitgebreid tot een
voltijdse opdracht en dit tot en met 31.12.2019.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.

Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 19 augustus 2019 digitaal
werd overgemaakt, goed.

6

Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 23/07/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.50 uur.

De Waarnemend algemeen directeur
Frank Detremmerie

De Wnd. voorzitter
Francis Pattyn

