
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 20 november 2019 om 11:35 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Virginie Breye, Lid van het Vast Bureau

D-PUNT

PERSONEEL

JURIDISCHE DIENST

1. VB/2019/632 | Aanstellen raadspersoon/ vertegenwoordiger in gerechtelijk dossier - Beroep 
tegen beëindiging arbeidsovereenkomst wegens dringende reden. 

Samenvatting

Bij een ontslag om dringende reden werd beroep aangetekend bij de arbeidsrechtbank. Op dit 
dossier is, inhoudelijk, regulier arbeidsrecht van toepassing. Het aanstellen van een raadspersoon 
/ vertegenwoordiger in het gerechtelijk dossier is aangewezen gelet op de specificiteit van de 
toepasselijke reglementeringen.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

2. VB/2019/624 | Goedkeuring voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal 
dienstencentrum in Lauwe. 

Samenvatting

Op 01/08/2019 werd gunstig advies verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 
om een voorafgaande vergunning aan te vragen voor de oprichting van een lokaal 
dienstencentrum in Lauwe;

Op 01/08/2019 besliste het Vast Bureau van het OCMW van Menen om een voorafgaande 
vergunning aan te vragen voor de oprichting van een lokaal dienstencentrum in Lauwe;

Op 12/11/2019 ontvingen we de beslissing van het agentschap zorg en gezondheid dat de 
voorafgaande vergunning werd goedgekeurd. 

Besluit: Goedgekeurd



WZC ANDANTE/CERES

3. VB/2019/618 | Woonzorgcentrum Ceres - kennisname besluit erkenning. 

Samenvatting

Woonzorgcentrum Ceres - kennisname besluit erkenning onbepaalde duur.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

IDPB

4. VB/2019/628 | beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de 
interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - sept/okt 2019. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

5. VB/2019/592 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 13 november 2019. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

IVA ZORG

6. VB/2019/626 | Bouw nieuw woonzorgcentrum in Wielsbeke - oproep door OCMW Wielsbeke 
tot mogelijke kandidatuurstelling voor samenwerking bouw en exploitatie woonzorgcentrum. 

Samenvatting

Bouw nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke - oproep door OCMW Wielsbeke tot 
mogelijke kandidatuurstelling voor samenwerking bouw en exploitatie woonzorgcentrum.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

7. VB/2019/629 | Beleidsveld overige algemene financiering - Investeringsbudget – 
Betaalbaarstelling facturen. 

Samenvatting

Goedkeuren van de te betalen investeringsfacturen.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

8. VB/2019/622 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - verlenging waarneming hogere functie naar 
hoofdverpleegkundige. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - verlenging waarneming hogere functie naar 
hoofdverpleegkundige.

Besluit: Goedgekeurd

9. VB/2019/625 | 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

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


