
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 23 december 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

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2020/579 | Afdeling IDO - personeelsdienst - heraanstelling voltijdse deskundige personeel 
ingevolge optimalisatie subsidie 
Samenvatting

Afdeling IDO - personeelsdienst - heraanstelling voltijdse deskundige personeel ingevolge optimalisatie 
subsidie

Besluit: Goedgekeurd

2. VB/2020/586 | Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - dienst personeel en HRM - 
deskundige personeel (B1-B3) (m/v) - kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van 2 voltijdse 
deskundigen personeel (B1-B3) voor onbepaalde duur. 
Samenvatting

Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - dienst personeel en HRM - deskundige personeel (B1-
B3) (m/v) - kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van 2 voltijdse deskundigen personeel (B1-B3) 
voor onbepaalde duur.

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2020/587 | Afdeling Secretariaat en IDPB - secretariaat - poetsdienst - vervanging deeltijdse 
(34,2/38) hulptechnieker in de functie van huishoudhulp (E1-E3) wegens ziekte 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - secretariaat - poetsdienst - vervanging deeltijdse (34,2/38) 
hulptechnieker in de functie van huishoudhulp (E1-E3) wegens ziekte 

Besluit: Goedgekeurd



4. VB/2020/588 | IVA Zorg Menen - Bekrachtiging van de beslissing omtrent de fusie van WZC 
Andante en WZC Ceres en bekrachtiging van wijzigingen in de aansturing en personeelsbeleid 
binnen WZC Ceres. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - Bekrachtiging van de beslissing omtrent de fusie van WZC Andante en WZC Ceres 
en bekrachtiging van wijzigingen in de aansturing en personeelsbeleid binnen WZC Ceres.

Besluit: Goedgekeurd

5. VB/2020/589 | IVA Zorg Menen - zorgkundige (C1-C2) (m/v) (permanent vacant) - Kennisgeving 
proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - zorgkundige (C1-C2) (m/v) (permanent vacant) - Kennisgeving proces-verbaal + 
samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Besluit: Ter kennis genomen

6. VB/2020/590 | IVA Zorg Menen - verpleegkundige (C3-C4) (m/v) (permanent vacant) - 
Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - verpleegkundige (C3-C4) (m/v) (permanent vacant) - Kennisgeving proces-verbaal + 
samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Besluit: Ter kennis genomen

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

WZC ANDANTE/CERES

7. VB/2020/549 | Woonzorgcentrum Andante en Ceres - kennisname besluit erkenning als één 
woonzorgcentrum. 
Samenvatting

Woonzorgcentrum Andante en Ceres - kennisname besluit erkenning voor onbepaalde duur als één 
woonzorgcentrum, als één woonzorgcentrum met bijkomende erkenning en als één centrum voor 
kortverblijf type 1, telkens met 2 vestigingen, met ingang van 1 januari 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

WELZIJN

SOCIALE DIENST

8. VB/2020/578 | Samenwerkingsprotocol tussen W13, de sociale huisvestingsmaatschappijen en 
de welzijnssectoren uit de regio inzake de versnelde toewijzingsprocedure sociale huisvesting 
Samenvatting

Samenwerkingsprotocol tussen W13, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de welzijnssectoren uit 
de regio inzake de versnelde toewijzingsprocedure sociale huisvesting

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de OCMW-Raad.



B-PUNT

ALGEMEEN

ECONOMAAT

9. VB/2020/572 | Beleidsdomeinen Secretariaat & strategische cel en IVA Zorg - Toetreding 
raamcontract kantoorbenodigdheden AZO Samenaankoop vzw - Bekrachtiging 
Samenvatting

Toetreden raamcontract AZO Samenaankoop vzw voor de opdracht kantoorbenodigdheden

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT

10. VB/2020/495 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 16 december 2020. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

FINANCIËN

11. VB/2020/581 | Veerkracht 4 - Aanrekenen toeslag wassen besmet linnen 
Samenvatting

Veerkracht 4 - Aanrekenen toeslag wassen besmet linnen

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2020/585 | Indexatie prijslijst voeding 
Samenvatting

Indexatie prijslijst voeding 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

FINANCIËN

ECONOMAAT

13. VB/2020/580 | Beleidsveld overige algemene financiering - Investeringsbudget – 
Betaalbaarstelling facturen. 
Samenvatting

Goedkeuren van de te betalen investeringsfacturen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL



14. VB/2020/573 | Afdeling Welzijn en sociaal beleid - bevorderingsprocedure diensthoofd sociale 
dienst (A1a-A3a) (m/v) - samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Welzijn en sociaal beleid - bevorderingsprocedure diensthoofd sociale dienst (A1a-A3a) (m/v) - 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2020/574 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - deeltijdse (30,4/38) huismoeder - 
heraanstelling. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


