
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 17 februari 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/2021/072 | 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/2021/071 | Goedkeuring principes, aanwervingsvoorwaarden en equivalenten - jobstudenten 
voor Stad en OCMW Menen tijdens zomervakantie 2021. 
Samenvatting

Goedkeuring principes, aanstelling in equivalenten jobstudenten voor zomerverlof 2021 en dit om de 
continuïteit van de diensten te garanderen.

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2021/075 | Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - doorverwijzing 
OCMW-raad. 



Samenvatting

Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - doorverwijzing OCMW-raad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

4. VB/2021/076 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - Medewerker 
personeel en HRM (payroll) (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling 
wervingsreserve 6 maanden + aanstelling medewerker personeel en HRM (payroll) (C1-C3) - 
contract bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - Medewerker personeel en HRM 
(payroll) (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden + 
aanstelling medewerker personeel en HRM (payroll) (C1-C3) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

5. VB/2021/059 | Beleidsdomeinen Secretariaat & strategische cel en IVA Zorg - Toepassing 
prijsverhoging 'Levering dranken (1/06/2018 - 31/05/2021)' 
Samenvatting

Beleidsdomeinen Secretariaat & strategische cel en IVA Zorg - Toepassing prijsverhoging 'Levering 
dranken (1/06/2018 - 31/05/2021)' vanaf 1 januari 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

6. VB/2020/470 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 10 februari 2021. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

7. VB/2020/563 | Vaststellen agenda OCMW-Raad van 3 maart 2021. 
Samenvatting

De agenda van de OCMW-Raad van 3 maart 2021 dient vastgesteld te worden.

De agenda van de OCMW-Raad bevat de agendapunten die door het Vast Bureau aan de Voorzitter 
van de OCMW-Raad worden meegedeeld. 

Besluit: Goedgekeurd



WOON- EN THUISZORG

ECONOMAAT

8. VB/2021/051 | Beleidsdomein IVA Zorg - Levering vleeswaren en gevogelte (01.09.2021 - 
31.08.2024) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - besteknr. 2021/182 - raming € 
380.778,12 excl. btw (3 jaar). Doorverwijzen naar de OCMW-raad. 
Samenvatting

Start van de gunningsprocedure voor de levering van vleeswaren en gevogelte 01.09.2021 - 
31.08.2024. Goedkeuren van de gunningswijze, lastenvoorwaarden en het bestek.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

FINANCIËN

9. VB/2021/062 | Afrekening 4de kwartaal woningen OCMW in beheer door woonmaatschappij 
!MPULS 
Samenvatting

Afrekening 4de kwartaal van de woningen OCMW in beheer van de woonmaatschappij !MPULS

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2021/066 | Goedkeuring van uitgaven m.b.t. onderhoudswerken aan woningen van OCMW 
Menen die beheerd worden door woonmaatschappij !MPULS 
Samenvatting

Goedkeuring van uitgaven (> 4.000 EUR excl. BTW) m.b.t. onderhoudswerken aan woningen van 
OCMW Menen die beheerd worden door woonmaatschappij !MPULS

Besluit: Goedgekeurd

THUIS- EN OUDERENZORG

11. VB/2021/065 | Goedkeuring gebruikersovereenkomst met het agentschap integratie en 
inburgering. 
Samenvatting

Goedkeuring gebruikersovereenkomst met het agentschap integratie en inburgering.

Besluit: Goedgekeurd

LANDBOUW

JURIDISCHE DIENST

12. VB/2021/058 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel- Bekendmaking openbaar onderzoek 
voor aanvraag omgevingsvergunning. 
Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.

Besluit: Goedgekeurd



FINANCIËN

FINANCIËN

13. VB/2021/064 | Goedkeuring mandaatlijst betaling - lijst 17 februari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 februari 2021 

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

14. VB/2021/067 | Goedkeuring document betreffende GDPR - Impuls 
Samenvatting

Goedkeuring document betreffende GDPR vanuit Impuls

Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2021/069 | Konekti - samen werk maken van een versterkte gezinsondersteuning en 
jeugdhulp in de regio Zuid-West-Vlaanderen - engagementsverklaring door te verwijzen naar 
OCMW-raad van 3 maart 2021 
Samenvatting

JH Konekti is de naam van het samenwerkingsverband tussen een 60-tal partners uit de verschillende 
sectoren, inclusief lokale besturen, het verbindingsteam en de EersteLijnsPsychologische Functie voor 
kinderen en jongeren in Zuid-West-Vlaanderen.  Het uitbreidingsdossier van het 
samenwerkingsverband werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd.  W13 - regierol- vraagt voor 
een engagementsverklaring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


