
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 21 april 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    / 

A-PUNT

PERSONEEL

IDPB

1. VB/2021/192 | Beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de interne 
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - jan/feb + mrt 2021 
Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van het maandverslag(en) over de activiteit van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk - jan/feb + mrt 2021

Besluit: Ter kennis genomen

WELZIJN

IDPB

2. VB/2021/191 | 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

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

3. VB/2020/502 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 14 april 2021. 



Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

4. VB/2020/565 | Vaststellen agenda OCMW-Raad van 5 mei 2021. 
Samenvatting

De agenda van de OCMW-Raad van 5 mei 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

5. VB/2021/202 | Beleidsveld Assistentiewoningen - Starten van de opdracht 'Vervanging van het 
oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen Moderato Menen' - Goedkeuren 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen aannemers - Doorstromen naar OCMW-raad 
van 5 mei 2021 
Samenvatting

Starten van de opdracht 'Vervanging van het oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen 
Moderato Menen' - Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen aannemers - 
Doorstromen naar OCMW-raad van 5 mei 2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

PATRIMONIUM

ECONOMAAT

6. VB/2021/201 | Beleidsveld Patrimonium zonder maatschappelijk doel - Gebouw De Feniks - 
Starten van de opdracht 'Aanleg parking' - Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit 
te nodigen aannemers - Doorstromen naar OCMW-raad van 5 mei 2021 
Samenvatting

Gebouw De Feniks, Volkslaan 302, 8930 Menen - Starten van de opdracht 'Aanleg parking' - 
Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen aannemers

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

FINANCIËN

FINANCIËN

7. VB/2021/193 | Goedkeuring mandaatlijst betaling - lijst 2021/106 en lijst 2021/116 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 2021/106 en 2021/116

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

8. VB/2021/115 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - aanvraag om schadeloosstelling 
wegens beroepsziekte ingediend op 14/4/2020 van een deeltijdse (30,4/38) huismoeder - 
definitieve beslissing. 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte 
ingediend op 14/4/2020 van een deeltijdse (30,4/38) huismoeder.

Besluit: Goedgekeurd

9. VB/2021/123 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - aanvraag om schadeloosstelling 
wegens beroepsziekte ingediend op 15/4/2020 van een deeltijdse (34/38) 
ergotherapeute/animatrice - definitieve beslissing. 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Andante - aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte 
ingediend op 15/4/2020 van een deeltijdse (34/38) ergotherapeute/animatrice - definitieve beslissing.

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2021/194 | IVA Zorg Menen - WZC Ceres en WZC Andante - bepalen 3 dagen dienstvrijstelling 
voor alle medewerkers die 26 dagen verlof hebben. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - WZC Ceres en WZC Andante - bepalen 3 dagen dienstvrijstelling voor alle 
medewerkers die 26 dagen verlof hebben.

Besluit: Goedgekeurd

11. VB/2021/195 | IVA Zorg Menen - selectieprocedure hoofdverpleegkundige (BV5) (m/v) - 
goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - selectieprocedure hoofdverpleegkundige (BV5) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2021/196 | IVA Zorg Menen - selectieprocedure coach EKA-team (ergotherapie – 
kinesitherapie – animatie) (A1a-A3a) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - selectieprocedure coach EKA-team (ergotherapie – kinesitherapie – animatie) (A1a-
A3a) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2021/197 | IVA Zorg Menen - WZC Andante - voltijdse kinesiste - ontslag in onderling akkoord 
na brief met vraag naar opzeg. 



Samenvatting

IVA Zorg Menen - WZC Andante - voltijdse kinesiste - ontslag in onderling akkoord na brief met vraag 
naar opzeg.

Besluit: Goedgekeurd

14. VB/2021/198 | 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

WELZIJN

SOCIALE DIENST

15. VB/2021/199 | Nieuwe COVID-19 maatregelen voor gebruikers van het OCMW - door te verwijzen 
naar de OCMW-raad van 5 mei 2021 
Samenvatting

In het kader van de gezondheidscrisis kondigde de federale regering twee nieuwe COVID-maatregelen 
af voor gebruikers van het OCMW, namelijk:

- het bevorderen van het psychologisch welzijn en ter verbetering van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen

- het verlenen van steun aan jongeren en studenten.

Door de sociale dienst werd hiervoor een reglement uitgewerkt.

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


