
 

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU 

 

zitting van woensdag 11 september 2019 om 10:22 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau 

Renaat Vandenbulcke, , Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Leden van het vast bureau 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Patrick Roose 

D-PUNT 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

1. VB/2019/516 | Afdeling Welzijn - Sociale dienst - toekennen waarneming hogere 

functie voor 19/38 in vacante plaats.  

Samenvatting 

Afdeling Welzijn - Sociale dienst - toekennen waarneming hogere functie voor 19/38 in vacante 

plaats. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIAAT 

2. VB/2019/439 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 4 september 2019.  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOON- EN THUISZORG 

ECONOMAAT 

3. VB/2019/505 | Beleidsdomein Zorg - Goedkeuring ontwerpstappenplan 

brandpreventie WZC Ceres fase 1, voor te leggen aan de hulpverleningszone HVZ 

Fluvia  

Samenvatting 

Het ontwerpstappenplan brandpreventie WZC Ceres fase 1 wordt goedgekeurd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

4. VB/2019/508 | Afdeling Welzijn - Sociale Dienst - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing.  

Samenvatting 

Afdeling Welzijn - Sociale Dienst - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering Ethias - 

consolidatie - bevestiging beslissing. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

5. VB/2019/509 | Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Andante - kennisname 

beslissing arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing.  

Samenvatting 

Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Andante - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. VB/2019/510 | Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Ceres - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing.  

Samenvatting 

Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Ceres - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. VB/2019/511 | Afdeling Welzijn - Sociale Dienst - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing.  

Samenvatting 

Afdeling Welzijn - Sociale Dienst - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering Ethias - 

consolidatie - bevestiging beslissing. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WELZIJN 

THUIS- EN OUDERENZORG 

8. VB/2019/512 | Oproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’: subsidie 

voor lokale besturen die willen inzetten op preventie bij kwetsbare groepen  

Samenvatting 

In juni 2019 lanceerde de VVSG de  call ‘Gezondheidsongelijkheid verminderen. Deadline 

indienen: 15-09-2019, max. subsidie tss 170.000 en 230.000 euro. 

Wevelgem, Wervik en Menen speelden met de idee om binnen deze projectoproep te werken 

rond de preventieve methodieken en de werking van eerstelijnspsycholoog. 

Dit bleef bij brainstormen en werd omwille van de verlofperiode van alle partijen niet 

geconcretiseerd. Gelijktijdig kwam er een vraag van het eerstelijnsgezondheidscentrum De 

Piramide om ook een project in te dienen in Menen.  Inhoudelijk leek dit project beter op 

voorwaarde dat dit zou uitgewerkt worden binnen de ELZ Menen(Menen-Wevelgem-

Wervik)  Het eerstelijnsgezondheidscentrum was akkoord. 



Het indienen van een eerstelijnspsycholoog blijkt geen goed thema in deze projectoproep (info 

VVSG). 

Het is een lokaal bestuur dat het project moet indienen.  Er wordt voorgesteld dat Menen dit 

doet. 

Dit betekent wel dat er moet geïnvesteerd worden in personele middelen. Het OCMW Menen 

zou 1 VTE A niveau aanwerven die het project zou coördineren voor de drie gemeentes: Menen, 

Wevelgem en Wervik.(dit om binnen het subsidiebedrag van 170.000 en 230.000 euro te komen) 

Inhoudelijk bestaat het project uit een samenwerking dus met de drie besturen en ELG De 

Piramide. De sterkte binnen dit project is dat er een wetenschappelijke input is van Prof. Dr. De 

Maesschalck (Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent). 

 Het onderzoek binnen het project bestaat uit 3 delen 

 Inventarisatie van bestaand netwerk preventieve acties bij kwetsbare groepen. Good 

practices in de eerstelijnszone Menen maar ook de good practices nationaal & 

internationaal (meestal grootstedelijk specifiek – maar wij worden geconfronteerd met de 

diversiteit van een grootstedelijk gebied in een “kleine” stad / zone – zijn zelfde 

methodieken bruikbaar?) 

 Participatory action research waarbij men via focusgroepen/klankbordgroepen kijkt naar 

wat werkt/ niet werkt (dit ook in samenwerking met alle bovenstaande partners in 

zorg/welzijn). 

 Specifiek naar de groep ouderen: kan men via een huisartsenpraktijk (eerstelijnscentrum) 

laagdrempelig psychische kwetsbaarheid detecteren? 

Op vrijdagmorgen 06/09/2019 hebben wij nog geen inhoudelijke input gekregen van ELG de 

Piramide.  Wellicht zullen we dit volgende week 'ad hoc' moeten bespreken als we de deathline 

van 15/09/2019 willen halen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het vast bureau 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Voorzitter van het vast bureau 

(get) Eddy Lust 

 


