
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 27 mei 2020 om 12:00 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

/ 

A-PUNT

WELZIJN

SOCIALE DIENST

1. VB/2020/194 | Noodkoopfonds 

Samenvatting

OCMW's kunnen een renteloze kredietlijn krijgen voor het verstrekken van renteloze leningen (via 
het energiehuis van de gemeente) aan noodkopers voor de energetische renovatie van 
noodkoopwoningen op hun grondgebied.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

2. VB/2019/704 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 20 mei 2020. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2020/047 | Ontwerp-verdeling agendapunten OCMW-Raad van 3 juni 2020. 

Samenvatting

De agendapunten van de OCMW-Raad van 3 juni 2020 dienen verdeeld te worden per schepen.

De agendapunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG



ECONOMAAT

4. VB/2020/191 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure - Aankoop-huur software voor 
maaltijdbeheerssysteem - Goedkeuring gunningswijze, lastvoorwaarden en lijst van uit te 
nodigen firma's - bestek nr. 2020/174 - raming € 35.000,00 excl. btw 

Samenvatting

Start van de gunningsprocedure voor de aankoop-huur van een softwarepakket voor 
maaltijdbeheerssysteem thuis- en ouderendiensten 

Goedkeuren gunningswijze, lastenvoorwaarden en lijst van aan te schrijven leveranciers.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

5. VB/2020/193 | Kennisname van voorverslag van gerechtsdeskundige Christiaens m.b.t. HVAC 
Noorderlaan. Beslissing m.b.t. ev. gemotiveerde opmerkingen. 

Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het voorverslag van gerechtsdeskundige Christiaens 
betreffende de HVAC Noorderlaan. 

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

6. VB/2020/196 | Financiering Foodact 13 

Samenvatting

Op de raad van bestuur van W13 werd op 24 april de verdere financiering van Food Act 13 
besproken en de voorgestelde pistes goedgekeurd. Food Act 13 wordt tot eind december 2020 
door projectmiddelen via PDPO gefinancierd. Om de werking van Food Act 13 verder te 
garanderen wil de raad van bestuur de toekomstige voorgestelde pistes laten goedkeuren 
(intentieverklaring) in het college van burgemeester en schepenen voor de  Raad van Bestuur van 
29 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd

7. VB/2020/197 | Subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de OCMW's 

Samenvatting

Aan het OCMW werd een toelage van 29.602 euro toegekend door de Federale Overheid om aan 
gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 steun -en 
dienstverlening aan te bieden voor dagelijkse kosten of kosten in verband met medische 
zorgen.  Deze maatregel loopt van 01.04.2020 tot 31.12.2020.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(get) Eddy Lust


