
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

zitting van woensdag 16 juni 2021 om 12:00 u.

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. VB/2021/315 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - dienst Personeel en HRM - 
verkorte selectieprocedure medewerker personeel en HRM (payroll) (C1-C3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal 
Samenvatting

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - dienst Personeel en HRM - verkorte selectieprocedure 
medewerker personeel en HRM (payroll) (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal 

Besluit: Goedgekeurd

2. VB/2021/318 | IVA Zorg Menen - selectieprocedure medewerker - coach van het team 
huishoudhulpen (C1-C3) (m/v) - samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - selectieprocedure medewerker - coach van het team huishoudhulpen (C1-C3) (m/v) - 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

ECONOMAAT

3. VB/2021/319 | Welzijn en sociaal beleid - goedkeuren afsprakennota nr. 2021-029: Menen: 
Renovatiebegeleiding in het kader van 1 project Vredestraat 6 - OCMW woning - doorstromen 
naar OCMW-raad van 30 juni 2021 
Samenvatting

Goedkeuren afsprakennota nr. 2021-029: Menen: Renovatiebegeleiding in het kader van 1 project 
Vredestraat 6 - OCMW woning 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

A-PUNT

WOON- EN THUISZORG

IVA ZORG

4. VB/2021/302 | 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



FINANCIËN

FINANCIËN

5. VB/2021/329 | Te verwijzen naar de OCMW- Raad - Kennisname van jaarrekening 2020 IVA Zorg 
Menen. 
Samenvatting

Kennisname jaarrekening 2020 IVA Zorg Menen, uittreksel uit jaarrekening 2020 Stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

WELZIJN

SOCIALE DIENST

6. VB/2021/303 | Kennisgeving evaluatie van de woonbegeleiding in het kader van de voorlopige 
inschrijving 
Samenvatting

Twee keer per jaar wordt de evaluatie van de woonbegeleiding in het kader van de voorlopige 
inschrijvingen ter kennis gegeven. 

Besluit: Ter kennis genomen.

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

7. VB/2021/166 | Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 9 juni 2021. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

8. VB/2021/254 | Vaststellen agenda OCMW-Raad van 30 juni 2021. 
Samenvatting

De agenda van de OCMW-Raad van 30 juni 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

9. VB/2021/304 | Beleidsdomein IVA Zorg - Gunnen van de opdracht - Levering vleeswaren en 
gevogelte (01.09.2021 - 31.08.2024) - Goedkeuring gunning - besteknr. 2021/182 - raming € 
380.778,12 excl. btw (3 jaar). 



Samenvatting

Gunnen van de periodieke opdracht levering van vleeswaren en gevogelte 01.09.2021 - 
31.08.2024.  Goedkeuren gunningsvoorstel.

Besluit: Goedgekeurd

10. VB/2021/306 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure - Aankoop van diverse 
voertuigen voor wagenpark IVA zorg Menen' - bestek 2021/187 - raming € 85.000,00 excl. btw - 
Doorstromen naar OCMW-Raad van 30 juni 2021 
Samenvatting

Starten van de opdracht 'Aankoop van diverse voertuigen voor wagenpark IVA Zorg Menen' - 
Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit nodigen firma's - Doorstromen naar OCMW -raad 
van 30 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

11. VB/2021/309 | Vervangen welzijnsalarmering GAW Moderato: leveren, plaatsen, aansluiten aan 
het bestaande domoticasysteem en programmeren - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 
2021/181 
Samenvatting

Vervangen welzijnsalarmering GAW Moderato: leveren, plaatsen, aansluiten aan het bestaande 
domoticasysteem en programmeren - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 2021/181

Besluit: Goedgekeurd

12. VB/2021/310 | Beleidsdomeinen Secretariaat & strategische cel en IVA Zorg - Levering van 
dranken (01/06/2018 - 31/05/2021) - goedkeuring verlenging van de opdracht 
Samenvatting

Goedkeuren van de contractuele verlenging aan huidige voorwaarden van de opdracht 'Levering 
dranken (01/06/2018 - 31/05/2021)' aan OCMW Menen en aan de IVA Zorg instellingen.

Besluit: Goedgekeurd

13. VB/2021/312 | Beleidsveld Assistentiewoningen - Herstarten van de opdracht 'Vervanging van 
het oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen Moderato Menen' - Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze - Doorstromen naar OCMW-raad van 30 juni 2021 
Samenvatting

Herstarten van de opdracht 'Vervanging van het oproep- en domoticasysteem in assistentiewoningen 
Moderato Menen' - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - Doorstromen naar OCMW-raad 
van 30 juni 2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

LANDBOUW

JURIDISCHE DIENST

14. VB/2021/294 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel- Bekendmaking openbaar onderzoek 
over een aanvraag omgevingsvergunning. 



Samenvatting

Het vast bureau neemt kennis van bekendmaking openbaar onderzoek over de aanvraag 
omgevingsvergunning.

Besluit: Goedgekeurd

15. VB/2021/300 | 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

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

16. VB/2021/282 | Patrimonium: Verkoop van perceel landbouwgrond gelegen Slingerstraat Menen. 
Vaststellen van verkoopprocedure en minimumverkoopprijs. Te verwijzen naar de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2021. 
Samenvatting

Het perceel, kadastraal bekend als 34372/A/0007/A, gelegen aan de Slingerstraat te Menen, is vrij van 
pacht maar wordt voor korte duur ter beschikking gesteld en kan verkocht worden. Het dossier kan 
doorverwezen worden naar de raad voor maatschappelijk welzijn voor vaststelling van de 
verkoopprocedure, vaststelling van de minimumverkoopprijs en machtiging aan Afdeling 
Vastgoedtransacties voor voeren van de verkoopprocedure en verlijden van akte.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de OCMW-Raad.

FINANCIËN

ECONOMAAT

17. VB/2021/311 | Beleidsveld overige algemene financiering - Investeringsbudget – 
Betaalbaarstelling facturen. 
Samenvatting

Goedkeuren van de te betalen investeringsfacturen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

18. VB/2021/305 | Beleidsdomein Financiën - Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot uitvoeren 
verweer niet-fiscale procedure (inzake dwangbevel) en beslissing tot aanstelling raadsman 
Samenvatting

Beslissing tot het voeren van verweer in niet-fiscale procedure (inzake dwangbevel) en beslissing tot 
aanstellen raadsman.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

19. VB/2021/296 | Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Ceres - deeltijdse (34,2/38) zorgkundige - ontslag 
in onderling akkoord op eigen vraag. 
Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen - WZC Ceres - deeltijdse (34,2/38) zorgkundige - ontslag in onderling akkoord 
op eigen vraag.

Besluit: Goedgekeurd

20. VB/2021/299 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-
D3) (m/v) - aanstelling van een voltijdse technieker (D1-D3) (m/v) t.b.v. het OCMW (onbepaalde 
duur) 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-D3) (m/v) - 
aanstelling van een voltijdse technieker (D1-D3) (m/v) t.b.v. het OCMW (onbepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

21. VB/2021/313 | IVA Zorg Menen - WZC Andante - ontslag met opzeg gegeven door een voltijdse 
zorgkundige in halftijds ouderschapsverlof. 
Samenvatting

IVA Zorg Menen - WZC Andante - ontslag met opzeg gegeven door een voltijdse zorgkundige in 
halftijds ouderschapsverlof.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het vast bureau

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter van het vast bureau

(dig. get) Eddy Lust


