
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU 

zitting van woensdag 18 november 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, Virginie Breye, 

Angelique Declercq, Leden van het vast bureau 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

WOON- EN THUISZORG 

IVA ZORG 

1. VB/2020/517 | 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 

 

A-PUNT 

(KUNST)ONDERWIJS 

CULTUUR 

2. VB/2020/509 | Uitbetaling projectsubsidie kosten kinderopvang tijdens Paasvakantie 2020 aan 
SG Sint-Vincentius en De Wonderwijzer - kennisname CBS/2020/1670  

Samenvatting 

Op 10/07/2020 diende Stad Menen een subsidieaanvraag in ter compensatie voor de gemaakte kosten 
voor de organisatie van noodopvang in de Paasvakantie in de scholen van SG Sint-Vincentius en in de 
Wonderwijzer. Het maximale bedrag, namelijk € 11.478 werd toegekend en werd op 16/07/2020 
ontvankelijk verklaard. Deze subsidie is integraal bedoeld ter compensatie van de gemaakte kosten in 
de scholen en dient dus overgemaakt te worden aan de scholen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ARMOEDEBESTRIJDING 

SOCIALE DIENST 



3. VB/2020/516 | Kennisname aankoop laptops voor kwetsbare gezinnen  

Samenvatting 

In het kader van de extra subsidies Covid-steun en de toekenning van de steun PASOA 
(gesubsidieerd) werd geopteerd om in te zetten op de aankoop van laptops voor kwetsbare gezinnen. 
Deze toekenningen gebeuren op individuele basis in het BCSD. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIAAT 

4. VB/2019/719 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 04 november 2020.  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

5. VB/2020/434 | Ontwerp-verdeling agendapunten OCMW-Raad van 18 november 2020.  

Samenvatting 

De agendapunten van de OCMW-Raad van 18 november 2020 dienen verdeeld te worden per lid van 
het Vast Bureau. 

De agendapunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de leden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIE 

6. VB/2020/488 | Wijziging huishoudelijk reglement OCMW-raad. Te verwijzen naar de OCMW-raad.  

Samenvatting 

Op 22 oktober 2020 werd overleg gehouden met de fractieleiders omtrent het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad. Uit dit overleg zijn een aantal voorstellen tot wijziging naar voren gekomen. 
Deze wijzigingen worden eveneens van toepassing verklaard op het huishoudelijk reglement van de 
OCMW-raad.     

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOON- EN THUISZORG 

ECONOMAAT 

7. VB/2020/494 | Beleidsitem IVA Zorg - Goedkeuring stappenplan brandpreventie WZC Ceres fase 
2, voor te leggen aan de hulpverleningszone HVZ Fluvia  

Samenvatting 

Het goedkeuren van het stappenplan brandpreventie WZC Ceres fase 2, voor te leggen aan de 
hulpverleningszone HVZ Fluvia. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



FINANCIËN 

FINANCIËN 

8. VB/2020/487 | Actualisatie mandaathouderschap rekeningen NV Belfius Bank.  

Samenvatting 

Actualisatie mandaathouderschap rekeningen NV Belfius Bank. 

De toegang goed te keuren aan 1 medewerker tot de rekening sociale bijstand. 

De toegang te schrappen van 1 medewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

9. VB/2020/489 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - bijkomende aanstelling (+7,6/38) in de graad van 
verpleegassistente.  

Samenvatting 

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - bijkomende aanstelling (+7,6/38) in de graad van verpleegkundige. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. VB/2020/490 | Afdeling Omgeving en infrastructuur - Technische dienst - Heraanstelling voltijds 
technieker.  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en infrastructuur - Technische dienst - Heraanstelling voltijds technieker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. VB/2020/493 | Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - vervroegde stopzetting bijkomende aanstelling 
(+19/38) in de graad van verpleegkundige.  

Samenvatting 

Afdeling IVA Zorg - WZC Ceres - vervroegde stopzetting bijkomende aanstelling (+19/38) in de graad 
van verpleegkundige. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. VB/2020/513 | IVA Zorg Menen - WZC Ceres - ontslag voltijdse zorgkundige met opzeg.  

Samenvatting 

IVA Zorg Menen - WZC Ceres - ontslag deeltijdse (30,4/38) zorgkundige met opzeg. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. VB/2020/514 | Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - deskundige personeel (B1-B3) 
(m/v) - goedkeuren kandidatenlijst  

Samenvatting 

Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - deskundige personeel (B1-B3) (m/v) - goedkeuren 
kandidatenlijst 



Besluit: Goedgekeurd 

 

WELZIJN 

SOCIALE DIENST 

14. VB/2020/515 | Criteria en beoordelingsprocedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang - voorstel  

Samenvatting 

Op 19/10/2020 werd de nieuwe meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) 
voor kinderopvang baby’s en peuters voorgesteld. Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een 
belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. 

Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 december 2020 
de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Zo kan men 
daar rekening mee houden op het moment dat men een aanvraag wenst in te dienen. De criteria 
moeten relevant, objectief en transparant zijn. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het vast bureau 

Algemeen Directeur 

(dig. get) Eric Algoet 

Voorzitter van het vast bureau 

(dig. get) Eddy Lust 

 


