
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 25 september 2019 om 10:50 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, Leden van 
het vast bureau

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Herman Ponnet, Virginie Breye, Leden van het vast bureau

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2019/552 | afdeling IDO - personeelsdienst - intrekking en aanstelling deskundige personeel 
(B1- B3) (m/v). 

Samenvatting

afdeling IDO - personeelsdienst - intrekking en aanstelling deskundige personeel (B1- B3) (m/v).

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

DAG- EN WOONONDERSTEUNING DE PELIKAAN

2. VB/2019/540 | Kennisname verslag financiële inspectie - De Pelikaan. 

Samenvatting

De Pelikaan (dag- en woonondersteuning): kennisname verslag financiële inspectie van 
29/8/2019.

Besluit: Goedgekeurd

ECONOMAAT

3. VB/2019/530 | Beleidsdomein Zorg - Toepassing prijsverhoging 'Huren en onderhouden van 
plat linnen' vanaf 1 oktober 2019. 

Samenvatting

Kennisgeving van de toepassing prijsverhoging van de opdracht 'Huren en onderhouden van plat 
linnen'.

Besluit: Goedgekeurd



B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

4. VB/2019/490 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 18 september 2019. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

5. VB/2019/542 | Ontwerp-verdeling agendapunten OCMW-Raad van 2 oktober 2019. 

Samenvatting

De agendapunten van de OCMW-Raad van 2 oktober 2019 dienen verdeeld te worden per 
schepen.

De agendapunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

SOCIALE DIENST

6. VB/2019/536 | het "Rollend Fonds" en het vestigen van een wettelijke hypotheek door het 
OCMW 

Samenvatting

In het kader van het pilootproject “versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds”, 
werd er tussen W13 en de OCMW/STAD een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  

Teneinde de woningen van deze doelgroep kwaliteitsvol, veilig, gezond en duurzaam te maken, 
startten de betrokken partijen (stad Kortrijk, stad Harelbeke en stad Menen) een pilootproject op. 
Dit pilootproject komt er op neer dat er een terugvorderbaar bedrag van €30 000 per bestuur ter 
beschikking wordt gesteld aan de eigenaar bewoners (noodkopers) voor het uitvoeren van een 
energetische renovatie en dit tot de woning niet meer door de eigenaars wordt bewoond (bij 
verkoop en/of overlijden). Daarnaast engageert het OCMW/STAD zich om naast de technische, 
ook sociale ondersteuning aan te bieden aan deze mensen in kwetsbare situaties.

W13 vraagt of het OCMW de hypotheek op de woning van de betreffende particulier (procedure 
borgstelling) kan vestigen waardoor de kostprijs hiervan slechts € 557,00 bedraagt. W13 betaalt 
de kosten voor het vestigen en schrappen van de hypotheek terug aan het OCMW.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

7. VB/2019/533 | IVA zorg Menen - WZC Andante en WZC Ceres - deeltijdse 
huismoeder/huisvader E1-E3 (m/v) - afsluiten kandidatenlijst. 

Samenvatting

IVA zorg Menen, WZC Andante en WZC Ceres deeltijdse huismoeder/huisvader E1-E3 (m/v) - 
afsluiten kandidatenlijst.

Besluit: Goedgekeurd



8. VB/2019/534 | Afdeling Omgevingswerken en infrastructuur - Technische dienst - wijzigingen in 
de wachtdienst. 

Samenvatting

Afdeling Omgevingswerken en infrastructuur - Technische dienst - wijzigingen in de wachtdienst.

Besluit: Verdaagd

9. VB/2019/538 | 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

10. VB/2019/543 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres/Andante - Heraanstelling zorgkundigen. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres/WZC Andante - Heraanstelling zorgkundigen.

Besluit: Goedgekeurd

11. VB/2019/544 | Afdeling IVA Zorg Menen - Dag- en woonondersteuning gehandicaptenzorg - 
vraag naar vervanging - een deeltijds (+3,8/38) personeelslid voor het onderhoud. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - Dag- en woonondersteuning gehandicaptenzorg - vraag naar 
vervanging - een deeltijds (+3,8/38) personeelslid voor het onderhoud.

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2019/545 | IVA Zorg - WZC Ceres - Heraanstelling deeltijdse (28,5/38) huismoeder in het 
kader van VOP-premie en sociale maribel. 

Samenvatting

IVA Zorg - WZC Ceres - Heraanstelling deeltijdse (28,5/38) huismoeder in het kader van VOP-
premie en sociale maribel.

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2019/546 | IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - aanstelling deeltijdse 
Begeleiders (C1-C3) en vastleggen werfreserve. 

Samenvatting

IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - aanstelling deeltijdse Begeleiders (C1-C3) 
en vastleggen werfreserve.

Besluit: Goedgekeurd

14. VB/2019/547 | IVA Zorg - WZC Andante - Heraanstelling deeltijdse (30,4/38) huismoeder. 

Samenvatting

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



Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2019/548 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - opstarten onderzoek werking uitgevoerd door 
Vonk. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - opstarten onderzoek werking WZC Ceres uitgevoerd door Vonk.

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SECRETARIAAT

16. VB/2019/541 | W13 - MEERJARENPLAN 2020-2025 - ADVIES. 

Samenvatting

De raad van bestuur van W13 wenst het meerjarenplan 2020-2025 af te ronden en vraagt aan het 
vast bureau een advies. 

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


