
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 13 januari 2021 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/2021/015 | 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

PERSONEEL

PERSONEEL

2. VB/2020/594 | IVA Zorg Menen - aanstelling van drie zorgkundigen (C1-C2) (m/v) (contractueel 
onbepaalde duur) + uitbreiding van een zorgkundige (C1-C2) (m/v) (contractueel onbepaalde 
duur) + aanstellingen van drie zorgkundigen (C1-C2) (m/v) reeds tewerkgesteld i.k.v. vervanging 
project 600 (contractueel onbepaalde duur) 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - aanstelling van drie zorgkundigen (C1-C2) (m/v) (contractueel onbepaalde duur) + 
uitbreiding van een zorgkundige (C1-C2) (m/v) (contractueel onbepaalde duur) + aanstellingen van drie 
zorgkundigen (C1-C2) (m/v) reeds tewerkgesteld i.k.v. vervanging project 600 (contractueel onbepaalde 
duur).

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2021/001 | Afdeling Welzijn en sociaal beleid - bevorderingsprocedure diensthoofd sociale 
dienst (A1a-A3a) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 



Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

4. VB/2021/002 | IVA Zorg Menen - selectieprocedure Directeur Zorg Menen - goedkeuren 
kandidatenlijst en samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - selectieprocedure Directeur Zorg Menen - goedkeuren kandidatenlijst en 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

PERSONEEL

IDPB

5. VB/2021/012 | Beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de interne 
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - sept tem dec 2020 
Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het maandverslag over de activiteit van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk -sept tem dec 2020

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

6. VB/2020/498 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 06 januari 2021. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

7. VB/2021/013 | Beleidsdomein IVA Zorg Menen- Oplevering van de opdracht - Aankoop actieve en 
passieve tilliften ten behoeve van het woonzorgcentrum Ceres 
Samenvatting

Aankoop actieve en passieve tilliften ten behoeve van het woonzorgcentrum Ceres - goedkeuren PV 
van voorlopige oplevering

Besluit: Goedgekeurd



THUIS- EN OUDERENZORG

8. VB/2021/005 | Aanvraag tot energiediagnose met VIPA en VEB 
Samenvatting

Aanvraag tot energiediagnose met VIPA en VEB

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

9. VB/2021/008 | Patrimonium: Verkoop van 2 percelen landbouwgrond gelegen Brun Cornet 
(Triloystraat) Rekkem. Vaststellen van verkoopprocedure en minimumverkoopprijs. Principieel 
goedkeuren van ontwerp verkoopakte. Te verwijzen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
van februari of maart 2021. 
Samenvatting

De percelen kadastraal bekend als 34032/C/0214 en 34032/C/0213 C gelegen  Brun Cornet in de 
Triloystraat zijn vrij van pacht en kunnen verkocht worden. Het dossier kan doorverwezen worden naar 
de gemeenteraad voor vaststelling van de verkoopprocedure , vaststelling van de 
minimumverkoopprijs  en principiëe goedkeuring van de ontwerp-verkoopakte.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

FINANCIËN

ECONOMAAT

10. VB/2021/014 | Beleidsveld overige algemene financiering - Investeringsbudget – 
Betaalbaarstelling facturen. 
Samenvatting

Goedkeuren van de te betalen investeringsfacturen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

11. VB/2021/011 | Aanvaarding legaat - te verwijzen naar de OCMW-Raad 
Samenvatting

aanvaarden van legaat met specifieke voorwaarde

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

PERSONEEL

PERSONEEL

12. VB/2021/003 | IVA Zorg Menen - WZC Andante - deeltijdse (26,6/38 - 19/38 statutair - 7.6/38 
contractueel) kinesiste - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen op haar statutaire 
aanstelling. 



Samenvatting

IVA Zorg Menen - WZC Andante - deeltijdse (26,6/38 - 19/38 statutair - 7.6/38 contractueel) kinesiste - 
aanvraag eervol ontslag wegens pensioen op haar statutaire aanstelling.

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2021/009 | Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Ceres - kennisname beslissing 
arbeidsongevallenverzekering Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing. 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg - Woonzorgcentrum Ceres - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering 
Ethias - consolidatie - bevestiging beslissing.

Besluit: Goedgekeurd

14. VB/2021/010 | IVA Zorg Menen - inzet personeelsleden vanuit WZC Andante naar WZC Ceres. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - inzet personeelsleden vanuit WZC Andante naar WZC Ceres.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


