
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 30 september 2020 om 12:00 u.

Digitaal ondertekend

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

PERSONEEL

1. VB/2020/406 | OCMW - huishoudhulp E1-E3 (m/v) - kennisgeving proces-verbaal + samenstelling 
wervingsreserve 6 maanden - tewerkstellingsplaats Stad/OCMW 
Samenvatting

OCMW - huishoudhulp E1-E3 (m/v) - kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 
maanden - tewerkstellingsplaats OCMW.

Besluit: Goedgekeurd

2. VB/2020/417 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - hulptechnieker in de functie van 
huishoudhulp (E1-E3) - heraanstelling 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - hulptechnieker in de functie van huishoudhulp (E1-E3) - 
heraanstelling

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2020/419 | Afdeling IDO - Personeelsdienst - deskundige personeel - ontslag in onderling 
akkoord en heraanstelling deskundige personeel (B1-B3) op payroll OCMW om louter 
technische reden - genereren subsidies TWE. 



Samenvatting

Afdeling IDO - Personeelsdienst - deskundige personeel - ontslag in onderling akkoord en 
heraanstelling deskundige personeel (B1-B3) op payroll OCMW om louter technische reden - 
genereren subsidies TWE.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

4. VB/2020/412 | IVA Zorg Menen - Covid-19 update. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen: update van de richtlijnen en genomen maatregelen in de woonzorgcentra, de flats, de 
assistentiewoningen, thuis en ouderenzorg, lokale dienstencentra en de dag- en woonondersteuning.

Besluit: Ter kennis genomen

WZC ANDANTE/CERES

5. VB/2020/405 | Woonzorgcentra Andante en Ceres - kennisname besluiten aangevraagde 
woongelegenheden met bijkomende erkenning. 
Samenvatting

Woonzorgcentra Andante en Ceres - kennisname besluiten aangevraagde woongelegenheden met 
bijkomende erkenning naar aanleiding van verleend voornemen tot planningsvergunning op 14 juli 2020 
door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Besluit: Ter kennis genomen

WELZIJN

SOCIALE DIENST

6. VB/2020/407 | Werking Sociaal Huis (sociale dienstverlening) : Jaarverslag 2019 en rapportage 
eerste helft 2020 
Samenvatting

1) het jaarverslag van 2019 over de sociale hulp-en dienstverlening. Verslaggeving en cijfermateriaal 
over de toegankelijkheid/intake, financiële hulpverlening, activering, schuldhulpverlening, 
dienstverlening rond wonen en energie, acties kinderarmoede, participatie en sociale activering en de 
werking van de voedselhulp.

2) een beknopte rapportage 2020 omtrent de sociale hulp-en dienstverlening aan de inwoners van 
Menen : onthaal/intake, begeleidingstrajecten, recht op maatschappelijke integratie, activering, de 
impact van Corona betreffende tijdelijke werkloosheid/activering, en de COVID-steun (recent).

Besluit: Ter kennis genomen



B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

7. VB/2019/716 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 23  september 2020. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

8. VB/2020/291 | Ontwerp-verdeling agendapunten OCMW-Raad van 7 oktober 2020. 
Samenvatting

De agendapunten van de OCMW-Raad van 7 oktober 2020 dienen verdeeld te worden per schepen.

De agendapunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

9. VB/2020/408 | Beleidsdomein IVA Zorg - Goedkeuring onderhoudscontract van 2 liften WZC 
Ceres 
Samenvatting

Het onderhoudscontract van 2 liften toekennen aan de firma Kone NV met ingang van 15 oktober 2020 
voor een periode van 5 jaar.

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2020/416 | Beleidsitem IVA Zorg Menen - Aanstellen ontwerper uitbreiding Pelikaan - 
woonondersteuning Claude Vancoillie  - Goedkeuring gunning - besteknr. 2020/178 Raming € 
35.000 excl. btw 
Samenvatting

Aanstellen van de ontwerper/architect voor de uitbreiding van de woonondersteuning Claude Vancoille 
De Pelikaan. Goedkeuring gunning.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

11. VB/2020/413 | Uitvaardiging dwangbevel: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring 
Besluit: Verdaagd



PERSONEEL

PERSONEEL

12. VB/2020/347 | infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende diensten - aanvraag 
om schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingediend op 23/4/2020 van een voltijdse 
technisch assistent - definitieve beslissing 
Samenvatting

infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende diensten - aanvraag om 
schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingediend op 23/4/2020 van een voltijdse technisch assistent 
- definitieve beslissing

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2020/414 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - heraanstelling deeltijdse (30,4/38) 
huismoeder (E1-E3). 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - heraanstelling deeltijdse (30,4/38) huismoeder (E1-E3).

Besluit: Goedgekeurd

14. VB/2020/415 | IVA zorg Menen, WZC Andante en WZC Ceres - verkorte selectie zorgkundige (C1-
C2) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden 
Samenvatting

IVA zorg Menen, WZC Andante en WZC Ceres - verkorte selectie zorgkundige (C1-C2) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden

Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2020/418 | Afdeling IDO - personeelsdienst - heraanstelling voltijdse deskundige (B1- B3) 
(m/v). 
Samenvatting

afdeling IDO - personeelsdienst - heraanstelling voltijds deskundige (B1- B3) (m/v).

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

16. VB/2020/409 | Food Act 13:
- vraag naar extra middelen door aanwending van COVID-middelen voor werking 2020 
- vraag naar goedkeuring financiële bijdrage lokale besturen voor de periode van 2021-2025 
Samenvatting

Momenteel zijn er onvoldoende middelen voor Food Act. De Raad van Bestuur W13 stelt de vraag of 
de besturen bereid zijn een deel van de COVID-middelen aan te wenden voor de ondersteuning van 
het project.



Voor de periode van 2021 tot en met 2025 heeft W13 een voorstel van financiering door de lokale 
besturen uitgewerkt op basis van de verdeelde kilo’s per gemeente.  De Raad van Bestuur vraagt voor 
een goedkeuring van de bijdrages.

Besluit: Goedgekeurd

17. VB/2020/410 | herziening beslissing personeelstoelage COVID-steun 
Samenvatting

We vragen aan het Vast Bureau voor de intrekking van beslissing VB dd. 26/08/2020 waarbij 
maatschappelijk werkster XXXXXXXXX werd doorgeschoven naar de personeelstoelage van de 
COVID-steun. Er is een cumulverbod met betoelaging door middel van een andere maatregel.  Het 
tewerkstellingscontract van XXXXXXXXX zit volledig in een sociale maribel waardoor XXXXXXXXX niet 
kan toegewezen worden in de personeelstoelage van de COVID-steun.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


