
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 24 maart 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

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2021/134 | IVA Zorg Menen - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van ergotherapeut 
(BV1-BV3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van ergotherapeut (BV1-BV3) (m/v) en 
opstarten verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

2. VB/2021/139 | IVA Zorg Menen - Bekrachtiging van de beslissing omtrent de vergoeding 
ingevolge de aanduiding van een halftijdse directeur n.a.v. de fusie van WZC Andante en WZC 
Ceres 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - Bekrachtiging van de beslissing omtrent de vergoeding ingevolge de aanduiding van 
een halftijdse directeur n.a.v. de fusie van WZC Andante en WZC Ceres

Besluit: Goedgekeurd

3. VB/2021/145 | IVA Zorg Menen -  WZC Ceres - vraag tot ontheffing uit de mandaatfunctie van 
directeur 
Samenvatting

IVA Zorg Menen -  WZC Ceres - vraag tot ontheffing uit de mandaatfunctie van directeur

Besluit: Goedgekeurd



A-PUNT

PERSONEEL

IDPB

4. VB/2021/147 | Beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de interne 
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - 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 - dec 2020

Besluit: Ter kennis genomen

5. VB/2021/148 | beleidsdomein Algemeen bestuur - Baoc-verslag  Preventie en Bescherming op 
het werk -  16 maart 2021 
Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het BAOC-verslag preventie en bescherming op het werk - 16 maart 
2021

Besluit: Ter kennis genomen

WELZIJN

IDPB

6. VB/2021/146 | Jaarverslag 2020 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk. 
Samenvatting

Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
(IDPBW).

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT

7. VB/2021/150 | W13 - Kennisname agenda raad van bestuur van 26 maart 2021 
Samenvatting

Aan het VB wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de raad van bestuur van W13 van 
26 maart 2021. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

8. VB/2020/475 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 17  maart 2021. 



Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

9. VB/2020/569 | Ontwerp-verdeling agendapunten OCMW-Raad van 31 maart 2021. 
Samenvatting

De agendapunten van de OCMW-Raad van 31 maart 2021 dienen verdeeld te worden per lid van het 
Vast Bureau.

De agendapunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de leden.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

10. VB/2021/078 | Goedkeuring update opnameovereenkomsten en afsprakennota's van 
woonzorgcentrum Andante met vestiging Andante en Ceres en de daaraan verbonden centra 
voor kortverblijf. 
Samenvatting

Goedkeuring update opnameovereenkomsten en afsprakennota's van woonzorgcentrum Andante met 
vestiging Andante en Ceres en de daaraan verbonden centra voor kortverblijf naar aanleiding van het 
fusiebesluit.

Besluit: Goedgekeurd

11. VB/2021/142 | Aanvraag van de erkenning voor het lokaal dienstencentrum Het Applauws. 
Samenvatting

Aanvraag van de erkenning voor het lokaal dienstencentrum het Applauws bij het Agentschap Zorg en 
Gezondheid

Besluit: Goedgekeurd

LANDBOUW

JURIDISCHE DIENST

12. VB/2021/131 | Patrimonium: Goedkeuring overeenkomsten terbeschikkingstelling 2 percelen. 
Samenvatting

Aangezien de verkoop van beide betrokken percelen niet gerealiseerd kan worden voor de zomer, 
worden beide percelen, voor een korte duur ter beschikking gesteld aan de landbouwer die de 
percelen, via seizoenspacht, bewerkte vóór de pachtbeëindiging.

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2021/132 | Patrimonium: Principiële beslissing tot verkoop van diverse pachtgronden. 
Bepalen van verkoopprocedure en vastleggen van verkoopprijs per perceel voor verkoop aan 
zittende pachter. Te verwijzen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van mei of juni 2021. 



Samenvatting

Het vast bureau dient te beslissen over de verkoopprocedure en de concrete verkoopprijs van de 
diverse percelen die kunnen verkocht worden aan de zittende pachters.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

14. VB/2021/120 | Patrimonium: Goedkeuring van verkoopbelofte - Inneming door Stad Wervik voor 
waterzuiveringsinfrastructuur. Voor verwijzing naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Samenvatting

In het kader van de aanleg van waterzuiveringsinfrastructuur in de Magerheidsstraat te Wervik, dient 
Stad Wervik een inneming in volle eigendom uit te voeren m.b.t. een perceel, eigendom van het OCMW 
Menen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

FINANCIËN

FINANCIËN

15. VB/2021/140 | Beleidsdomein financiën - Uitvaardiging dwangbevel: voorstel tot visering en 
uitvoerbaarverklaring 
Samenvatting

Uitvoerbaar verklaren dwangbevel van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering voor een 
totaal bedrag van € 514,13.

Besluit: Goedgekeurd

16. VB/2021/149 | Delegatie van financiële bevoegdheden aan algemeen directeur 
Samenvatting

Delegatie van vast bureau aan algemeen directeur inzake bepaalde uitgaven binnen het exploitatie- en 
investeringsbudget

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

17. VB/2021/127 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Ceres - bijkomende aanstelling in de graad van 
medewerker (C1-C3) in de functie van administratief medewerker - deeltijds (+7,6/38) in 
vervanging van ziekte. 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Ceres - bijkomende aanstelling in de graad van medewerker (C1-C3) 
in de functie van administratief medewerker - deeltijds (+7,6/38) in vervanging van ziekte.

Besluit: Goedgekeurd



18. VB/2021/133 | Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Goedkeuren vacant verklaring van de functie 
van maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure 
Samenvatting

Afdeling Welzijn en sociaal beleid - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van maatschappelijk 
werker (B1-B3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

19. VB/2021/135 | OCMW - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van huishoudhulp (E1-E3) 
(m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure 
Samenvatting

OCMW - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van huishoudhulp (E1-E3) (m/v) en opstarten 
verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

20. VB/2021/137 | IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - bekrachtiging wijziging 
functie deeltijdse (+7,6/38) begeleider naar hoofdbegeleider en toevoegen code directie bij zowel 
hoofdbegeleider als verantwoordelijke bewonerszorg. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - bekrachtiging wijziging functie deeltijdse 
(+7,6/38) begeleider naar hoofdbegeleider en toevoegen code directie bij zowel hoofdbegeleider als 
verantwoordelijke bewonerszorg.

Besluit: Goedgekeurd

21. VB/2021/141 | IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - bijkomende aanstelling 
halftijdse (+19/38) begeleider. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - Vergunde zorgaanbieder de Pelikaan - bijkomende aanstelling halftijdse (+19/38) 
begeleider.

Besluit: Goedgekeurd

22. VB/2021/144 | IVA zorg Menen - dienst thuis- en ouderenzorg - aanstelling deeltijdse (+7,6/38) 
medewerker (C1-C3) (m/v) in de functie van administratief medewerker in vervanging van 
ouderschapsverlof. 
Samenvatting

IVA zorg Menen - dienst thuis- en ouderenzorg - aanstelling deeltijdse (+7,6/38) medewerker (C1-C3) 
(m/v) in de functie van administratief medewerker in vervanging van ouderschapsverlof.

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

23. VB/2021/129 | Goedkeuring deelname aan project en intentieverklaring 'OverKophuizen' Zuid-
West-Vlaanderen 



Samenvatting

Een OverKophuis is een toegankelijke en informele ontmoetingsplaats voor jongeren en in het bijzonder 
kwetsbare jongeren waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke 
gezondheidsbevordering en -zorg gecombineerd worden waargemaakt.  Kortrijk en Menen staan klaar 
om een OverKophuis te kunnen starten, de 9 andere lokale besturen willen binnen het driejarenplan 
een antennepunt oprichten.  Het ondernemings- en businessplan moet ingediend zijn tegen 7 april 
2021 bij Opgroeien.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


