
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 22 januari 2020 om 11:43 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2020/025 | IVA-zorg Menen - WZC Andante/Ceres - Huismoeder/-vader E1-E3 (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling huismoeders/-vaders + samenstelling 
wervingsreserve 3 jaar en opstart verkorte selectieprocedure. 

Samenvatting

IVA-zorg Menen - WZC Andante/Ceres - Huismoeder/-vader E1-E3 (m/v) - Kennisgeving proces-
verbaal + aanstelling huismoeders/-vaders + samenstelling wervingsreserve 3 jaar en opstart 
verkorte selectieprocedure.

Besluit: Goedgekeurd

2. VB/2020/032 | Doorverwijzing naar OCMW-raad: Goedkeuren rechtspositieregeling van het 
personeel van stad en OCMW Menen. 

Samenvatting

Doorverwijzing naar OCMW - raad : Goedkeuren rechtspositieregeling van het personeel van stad 
en OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

3. VB/2020/033 | Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Sociale dienst - aanstelling deeltijdse 
(+7,6/38) maatschappelijk werker in vervanging van progressieve tewerkstelling. 

Samenvatting

Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Sociale dienst - aanstelling deeltijdse (+7,6/38) 
maatschappelijk werker in vervanging van progressieve tewerkstelling

Besluit: Goedgekeurd



A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

4. VB/2020/012 | Beleidsdomein Zorg - Toepassing prijsverhoging 'Levering wijnen (01/01/2019 - 
31/12/2021)' vanaf 1 februari 2020. 

Samenvatting

Kennisgeving van de toepassing prijsverhoging van de opdracht 'Levering wijnen (01/01/2019 - 
31/12/2021)' vanaf 1 februari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

5. VB/2020/017 | Beleidsdomein Zorg - Toepassing prijsverhoging 'Levering koeken 01/01/2019 - 
31/12/2021' vanaf 1 januari 2020. 

Samenvatting

Kennisgeving van de toepassing prijsverhoging van de opdracht 'Levering koeken (01/01/2019 - 
31/12/2021)' vanaf 1 januari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

WZC ANDANTE/CERES

6. VB/2020/005 | Woonzorgcentra Ceres en Andante, kennisname einddatum geldigheid 
voorafgaande vergunningen. 

Samenvatting

Woonzorgcentra Ceres en Andante, ten einde lopen voorafgaande vergunningen respectievelijk 
op 17 december 2020 en 17 december 2021.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

IDPB

7. VB/2020/024 | beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de 
interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - nov dec 2019 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

8. VB/2020/011 | Kennisname van acties in het kader van BudgetInzicht (BIZ): de budgetbeurs 
'Wakosta'. 

Samenvatting

BudgetInzicht (BIZ, een samenwerkingsverband tussen CAW Zuid-West-Vlaanderen, A’kzie en alle 
OCMW’s uit de regio Zuid-West-Vlaanderen) organiseert in het kader van het versterken van de 



financiële competenties van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen door financiële educatie in 
Menen voor de zesde keer de vernieuwde budgetbeurs ‘Wakosta’.

Besluit: Goedgekeurd

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

9. VB/2019/683 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 15 januari 2020. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2019/727 | Vaststellen agenda OCMW-Raad van 5 februari 2020. 

Samenvatting

De agenda van de OCMW-Raad van 5 februari 2020 dient vastgesteld te worden.

De agenda van de OCMW-Raad bevat de agendapunten die door het Vast Bureau aan de 
Voorzitter van de OCMW-Raad worden meegedeeld. 

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

DAG- EN WOONONDERSTEUNING DE PELIKAAN

11. VB/2020/018 | Kennisgeving schenking Decaflor aan De Pelikaan. 

Samenvatting

Kennisgeving van de schenking van Decaflor aan De Pelikaan.

Besluit: Goedgekeurd

ECONOMAAT

12. VB/2019/460 | Indexatie dagprijs assistentiewoningen. 

Samenvatting

Indexatie dagprijs Assistentiewoningen De Vlasblomme en Moderato.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

FINANCIËN

IVA ZORG

13. VB/2020/008 | Voormalig tijdelijk woonzorgcentrum Indigo, opheffing/verzaking recht van 
opstal. Goedkeuring van ontwerpakte. 

Samenvatting

Voormalig tijdelijk woonzorgcentrum Indigo, opheffing/verzaking recht van opstal naar aanleiding 
van verhuur aan Zorggroep H. Hart Kortrijk voor de inrichting van een kinderopvang. 



Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

SOCIALE DIENST

14. VB/2020/016 | Vrijstelling loonbijdrage voor leerwerknemers die tewerkgesteld zijn in ’t Veer. 

Samenvatting

Vrijstelling loonbijdrage voor leerwerknemers die tewerkgesteld zijn in ’t Veer.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

15. VB/2020/026 | Goedkeuring convenant met CAW 

Samenvatting

De voorbije jaren sloot het Stadsbestuur een convenant af met CAW die liep tot en met eind 
2019.

Intussen werd dit overgeheveld naar welzijn-sociaal beleid (juridisch OCMW) waardoor een 
nieuwe convenant juridisch dient afgesloten ten worden met het OCMW, maar in de praktijk 
bestrijkt dit natuurlijk de ganse geïntegreerde organisatie (Stad en OCMW : ook zo opgenomen in 
de tekst).

Er wordt voorgesteld een nieuwe convenant af te sluiten voor de periode 2020 tot en met 2025 
met een zelfde nominatieve toelage en een zelfde opdracht.

De nieuwe convenant zet ook meer in op samenwerking en afstemming.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

16. VB/2020/029 | Goedkeuring convenant met "Kind en Preventie" VZW 

Samenvatting

Tot eind 2019 bestond er een convenant tussen OCMW en Kind en preventie VZW (het 
Inloopteam - Hoekhuis) en dit met een nominatieve toelage van 30 000 euro in het kader van 
kinderarmoedebestrijding meer specifiek de uitbating van de "uitleendienst" door Kind en 
preventie VZW.

Voorstel is om een nieuwe convenant af te sluiten met dezelfde opdracht maar nog meer de 
nadruk leggend op samenwerking en afstemming.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

PERSONEEL

PERSONEEL

17. VB/2020/015 | Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - intrekking aanvraag halftijds (-15,2/38) 
onbetaald verlof als recht, vraag tot onderling akkoord verpleegkundige en aanstelling 
deeltijdse (+7,6/38) verpleegkundige. 

Samenvatting



Afdeling IVA Zorg - WZC Andante - intrekking aanvraag halftijds (-15,2/38) onbetaald verlof als 
recht, vraag tot onderling akkoord verpleegkundige en aanstelling deeltijdse (+7,6/38) 
verpleegkundige.

Besluit: Goedgekeurd

18. VB/2020/019 | 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

19. VB/2020/022 | IVA-zorg Menen - WZC Andante - heraanstelling halftijds (19/38) keukenhulp. 

Samenvatting

IVA-zorg Menen - WZC Andante - heraanstelling halftijds (19/38) keukenhulp.

Besluit: Goedgekeurd

20. VB/2020/030 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - vraag tot ontslag in onderling akkoord 
verpleegkundige. 

Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - vraag tot ontslag in onderling akkoord verpleegkundige.

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

21. VB/2020/027 | Goedkeuring convenant met "Uit de Marge" 

Samenvatting

De bestaande convenant met "Uit de Marge"VZW liep af op 31 december 2019.

Hierin was een opdracht opgenomen in het kader van jeugdwelzijnswerk.

Voorstel is om een nieuwe convenant af te sluiten met "Uit de Marge" VZW vanaf 2020 tot en 
met 2025 met eenzelfde opdracht.

Besluit: Goedgekeurd

Wordt doorverwezen naar de OCMW-raad van 5 februari 2020.

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


