
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van donderdag 1 augustus 2019 om 11:25 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Leden van het vast bureau

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Mieke Syssauw, Virginie Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau

A-PUNT

PERSONEEL

IDPB

1. VB/2019/438 | beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de 
interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - juni 2019 

Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het maandverslag over de activiteit van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk -juni 2019

Besluit: Goedgekeurd

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

2. VB/2019/400 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 17 juli 2019. 

Samenvatting

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van het Vast Bureau.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

3. VB/2019/443 | Beleidsdomein Zorg - Verlenging van de opdracht 'Wassen van bewonerslinnen 
en werkkledij via sociale tewerkstelling'. 

Samenvatting

Verlenging van de opdracht 'Wassen van bewonerslinnen en werkkledij via sociale tewerkstelling'

Besluit: Goedgekeurd



THUIS- EN OUDERENZORG

4. VB/2019/446 | Indienen projectaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting 'Samenwerken aan 
zorgzame buurten in West-Vlaanderen' - "Storytelling in de Nieuwe Tuinwijk - De doos in mijn 
voortuin, dat is wat ons verbindt.' 

Samenvatting

Indienen projectaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting 'Samenwerken aan zorgzame buurten 
in West-Vlaanderen' - Een initiatief van het Fonds Dr. Daniël De Coninck. -

"Storytelling  in de Nieuwe Tuinwijk - De doos in mijn voortuin, dat is wat ons verbindt.' 

Sinds het jaar 2017 organiseert het lokaal dienstencentrum Allegro een buurtfeest in de Nieuwe 
Tuinwijk.  Dit buurtfeest is aan evaluatie toe en de werkgroep zou dit graag minder groot zien wat 
betreft het bereik van het aantal straten.  Men zou dit verbindend initiatief beperken tot enkele 
straten om op die manier meer verbinding te realiseren tussen deze bewoners.

Besluit: Goedgekeurd

5. VB/2019/452 | Aanvraag voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal 
dienstencentrum in Lauwe. 

Samenvatting

De verdere uitrol van de buurtgerichte zorg, dat reeds is opgestart in de andere twee lokale 
dienstencentra, kan ook opgestart worden in de deelgemeente Lauwe.  

De aanvraag en toekenning van een voorafgaande vergunning is nog geen effectieve 
erkenning.  De toekenning wordt wel gereserveerd in de programmatiecijfers van de Vlaamse 
overheid.  Wanneer er geopteerd wordt om effectief een erkenning aan te vragen dan dient er 
een effectief erkenningsdossier en aanvraag opgemaakt te worden.  Een voorafgaandelijk 
vergunning is 5 jaar geldig en is 2 maal verlengbaar.

Aan een erkenning is een subsidie verbonden van 32742,41 euro verbonden;  Er dient minimum 
1/2 centrumleider op B niveau aangeworven te worden.

Besluit: Goedgekeurd

6. VB/2019/453 | Gebruikersovereenkomst t.b.v. het lokaal dienstencentrum Lauwe. 

Het OCMW van Menen heeft sinds de opstart van het zorgstrategisch plan altijd de intentie gehad 
om per deelgemeente een lokaal dienstencentrum op te starten.  In het jaar 2004 kregen wij reeds 
een voorafgaande vergunning om een lokaal dienstencentrum in Lauwe uit  te baten.  Dit zou 
gebeuren een nieuw aanpalend gebouw. (Indigo)  De start kon echter maar plaatsvinden na de 
realisatie van een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint Gerardus (Ceres). 
Omdat het gebouw dat zou dienen voor het dienstencentrum eerst tijdelijk als deel van het 
woonzorgcentrum uitgebaat werd.  Door juridische problemen is de eerste fase van het 
woonzorgcentrum pas in het voorjaar 2019 afgerond en kon het lokaal dienstencentrum niet 
opgestart worden. Ondertussen is het de bedoeling om het lokaal dienstencentrum niet meer uit 
te baten in het aanvankelijk daartoe voorziene gebouw.  Er wordt geopteerd dit te doen in het OC 
Lauwe.  Dit zal een multifunctionele invulling krijgen. 

Op die manier kunnen we niet enkel onze extramurale dienstverlening verder uitbouwen om een 
naadloze overgang van extra-en transmurale zorg naar intramurale zorg mogelijk te maken maar 
kunnen we deze ook geografisch beter spreiden en aanbieden. 

Op die manier kunnen we ook voor Lauwe meer garantie bieden dat we voor een grotere groep 
ouderen en personen met een eerste zorgbehoevendheid een uitgebreid aan bod van activiteiten 
i.s.m. het OC Lauwe en de plaatselijke verenigingen, sociaal netwerk en dienstverlening aanbieden 
waardoor we een opname in een WZC zo lang mogelijk uitstellen.

 



Samenvatting

In het Vast Bureau en Schepencollege van 01/08/2019 wordt de vraag gesteld om een 
voorafgaande vergunning aan te vragen voor het lokaal dienstencentrum Lauwe.

Daartoe dient onder andere volgens bewijs geleverd te worden:

 Eigendomsbewijs

 Bewijs van zakelijk of een genotsrecht

 Bewijs van aankoopoptie

 Principiële beslissing tot onteigening

Wij kunnen enkel een overeenkomst opmaken waaruit het genotsrecht blijkt.

Het Vast Bureau en AGB Menen dient wel nog de jaarlijkse kostprijs te bepalen voor het gebruik 
van de zalen, burelen, gemeenschappelijke ruimtes,...door het lokaal dienstencentrum.

Besluit: Goedgekeurd

7. VB/2019/455 | Verhuurreglement t.b.v. het lokaal dienstencentrum Allegro. 

Samenvatting

Er wordt voorgesteld om drie zalen te verhuren tbv socio-culturele verenigingen cfr. het 
bestaande verhuurreglement van het LDC Dorpshuis. 

Besluit: Verdaagd

WZC ANDANTE/CERES

8. VB/2019/440 | Woonzorgcentrum Ceres - goedkeuring datum officiële opening 1ste fase. 

Samenvatting

Woonzorgcentrum Ceres, Hospitaalstraat 81 te 8930 Lauwe (Menen) - goedkeuring datum 
officiële opening 1ste fase.

Besluit: Goedgekeurd

9. VB/2019/444 | Woonzorgcentrum Ceres - goedkeuring stopzetting overeenkomst met huidige 
kapster en aanstelling nieuwe kapsters. 

Samenvatting

Woonzorgcentrum Ceres - goedkeuring stopzetting overeenkomst met huidige kapster en 
aanstelling van 2 nieuwe kapsters.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

10. VB/2019/451 | Beleidsveld overige algemene financiering - Investeringsbudget – 
Betaalbaarstelling facturen. 

Samenvatting

Goedkeuren van de te betalen investeringsfacturen.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

11. VB/2019/441 | Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - Heraanstelling deeltijdse (30,4/38) 
verpleegkundige. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - Heraanstelling deeltijdse (30,4/38) verpleegkundige.

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2019/442 | Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - aanstelling voltijdse verpleegkundige. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - aanstelling voltijdse verpleegkundige.

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2019/447 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - personeelsdienst - aanstelling 
diensthoofd personeelsdienst - bestuurssecretaris A1a na gunstige evaluatie proeftijd na 
bevordering. 

Samenvatting

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - personeelsdienst - aanstelling diensthoofd 
personeelsdienst - bestuurssecretaris A1a na gunstige evaluatie proeftijd na bevordering.

Besluit: Goedgekeurd

14. VB/2019/448 | Afdeling Welzijn - sociale dienst - Heraanstelling 1 voltijds en 1 deeltijds 
(30,4/38) maatschappelijk werker. 

Samenvatting

Afdeling Welzijn - sociale dienst - Heraanstelling 1 voltijds en 1 deeltijds (30,4/38) maatschappelijk 
werker.

Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2019/449 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Eervol ontslag wegens pensioen 
keukenhulp. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Eervol ontslag wegens pensioen keukenhulp.

Besluit: Goedgekeurd

16. VB/2019/450 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Heraanstelling halftijdse (+19/38) 
keukenhulp wegens pensionering. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Heraanstelling halftijdse (+19/38) keukenhulp wegens 
pensionering.

Besluit: Goedgekeurd



17. VB/2019/456 | OCMW Menen - IVA Zorg Menen (de Pelikaan) - deeltijds Begeleider (C1-C3) - 
afsluiten kandidatenlijst. 

Samenvatting

OCMW Menen -  IVA Zorg Menen - vergunde voorziening in de gehandicaptenzorg - deeltijds 
Begeleider (C1-C3) - afsluiten kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

18. VB/2019/457 | IVA Zorg Menen - WZC Andante en WZC Ceres - Zorgkundige (C1-C3) - afsluiten 
kandidatenlijst. 

Samenvatting

IVA Zorg Menen - WZC Andante en WZC Ceres - Zorgkundige (C1-C3) - afsluiten kandidatenlijst.

Besluit: Goedgekeurd

19. VB/2019/458 | Afdeling Interne dienstverlening en Organisatie - personeelsdienst - aanvraag 
vervanging deeltijds statutair administratief medewerkster personeelsdienst - afwezig wegens 
ziekte - door voltijds deskundige (B1-B3) 

Samenvatting

Afdeling Interne dienstverlening en Organisatie - personeelsdienst - aanvraag vervanging deeltijds 
statutair administratief medewerkster personeelsdienst - afwezig wegens ziekte - door voltijds 
deskundige (B1-B3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

20. VB/2019/464 | Afdeling IVA Zorg Menen - vergunde zorgaanbieder De Pelikaan - ontslag 
deeltijds (26,6/38) begeleider C1-C3. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - vergunde zorgaanbieder De Pelikaan - ontslag deeltijds (26,6/38) 
begeleidster C1-C3.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


