
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 27 november 2019 om 11:22 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Patrick Roose, Virginie Breye, Leden van het vast bureau

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2019/642 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Aanstelling halftijdse (+19/38) 
huishoudhulp in vervanging van ziekte/zwangerschap. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - Aanstelling halftijdse (+19/38) huishoudhulp in 
vervanging van ziekte/zwangerschap.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

DAG- EN WOONONDERSTEUNING DE PELIKAAN

2. VB/2019/635 | Kennisname van de aanpassingen en ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Pelikaan en ADO Icarus. 

Samenvatting

Aanpassing en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen De Pelikaan en ADO 
Icarus 

Besluit: Goedgekeurd

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

3. VB/2019/604 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 20 november 2019. 

Samenvatting

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



Besluit: Goedgekeurd

4. VB/2019/644 | "Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het 
Geïntegreerd Breed Onthaal: Meerjarenplanning 2020-2025". Gezamenlijk indienen regionaal 
projectdossier. 

Samenvatting

 Om de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed 
Onthaal te realiseren, kan opnieuw een subsidie aangevraagd worden bij het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de “ Vlaamse beleidsprioriteit inzake het 
realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal: Meerjarenplanning 2020-2025”. 
In de meerjarenplanning 2020-2025 werd opgenomen dat W13 de trekkersrol opneemt in de 
regio voor de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal.

W13 bereidt dan ook in ruim partnerschap een inhoudelijk aanvraagdossier voor dat moet 
ingediend worden op 15 januari 2020 via de BBC. Het aanvraagdossier in bijlage is een draft tot 
stand gekomen met input van de verschillende samenwerkende partners. Binnen het 
aanvraagdossier liggen de grote lijnen vast; met de verschillende partners wordt nog verder 
gewerkt aan de concretisering en verfijning. Het aanvraagdossier (concept) werd reeds 
goedgekeurd door de raad van bestuur van W13 op 25/10/2019.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

DAG- EN WOONONDERSTEUNING DE PELIKAAN

5. VB/2019/634 | Kennisname herwerkte visie, missie en waarden van De Pelikaan. 

Samenvatting

Kennisname herwerkte visie, missie en waarden van De Pelikaan 

Besluit: Goedgekeurd

THUIS- EN OUDERENZORG

6. VB/2019/630 | Te verwijzen naar de OCMW-raad maand december: Aanpassing 
samenwerkingsovereenkomst klusjesdienst IVA Zorg Menen (OCMW Menen) en VZW Effect in 
het kader van de regionale afstemming (LDE)  lokale diensteneconomie. 

Samenvatting

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst klusjesdienst IVA Zorg Menen (OCMW Menen) en VZW 
Effect in het kader van de regionale afstemming (LDE)  lokale diensteneconomie.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad dd. 18/12/2019.

7. VB/2019/641 | Te verwijzen naar de OCMW-raad maand december: Eerstelijnszone Regio 
Menen - deelname aan zorgraad 

Samenvatting

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie 
brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen 
krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal 
lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan 
de orde.



Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad dd. 18/12/2019.

FINANCIËN

FINANCIËN

8. VB/2019/643 | Door te verwijzen naar de OCMW-raad van december: Beleidsdomein Algemene 
Financiering - vaststelling Meerjarenplan 2020-2025 

Samenvatting

Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 OCMW Menen

Besluit: Verdaagd

PERSONEEL

PERSONEEL

9. VB/2019/633 | Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - heraanstelling deeltijdse (7,6/38) 
verpleegassistente na pensioen. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - heraanstelling deeltijdse (7,6/38) verpleegassistente na 
pensioen.

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2019/637 | Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Sociale Dienst - Maatschappelijk werker (B1-
B3)  (m/v)  - goedkeuren vacantverklaring en starten verkorte selectieprocedure binnen het 
OCMW Menen. 

Samenvatting

Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Sociale Dienst - Maatschappelijk werker (B1-B3)  (m/v)  - 
goedkeuren vacantverklaring en starten verkorte selectieprocedure binnen het OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

11. VB/2019/638 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - Heraanstelling deeltijds (15/38) verpleegkundige 
in vervanging van ziekte. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - Heraanstelling deeltijds (15/38) verpleegkundige in vervanging 
van ziekte.

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2019/639 | OCMW - afdeling Welzijn - sociale dienst - kennisname beslissing 
arbeidsongevallenverzekering Ethias - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Samenvatting

OCMW - Afdeling Welzijn - sociale dienst - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering 
Ethias - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Besluit: Goedgekeurd



13. VB/2019/640 | OCMW - afdeling Welzijn - sociale dienst - kennisname beslissing 
arbeidsongevallenverzekering Ethias - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Samenvatting

OCMW - Afdeling Welzijn - sociale dienst - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering 
Ethias - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


