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1 Algemeen directeur - Rapportage gedelegeerde personeelsbevoegdheid aan de 

algemeen directeur - kennisname. 

 Het vast bureau neemt kennis van het rapportagedocument van de algemeen directeur. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop planningspakket voor externe poetsdiensten - Goedkeuring 

uitbreiding gunning - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de uitbreiding van het planningspakket voor externe 

poetsdiensten te gunnen aan Cevi nv 

 

3 Juridische zaken - Schattingsverslagen van OCMW gebouwen - kennisname 

 Om de waarde te kennen van het openbaar domein, werd een schattingsverslag 

aangevraagd voor een aantal OCMW gebouwen. 

 

4 Preventie – Veiligheidsschoenen medewerkers poetsdienst-aan-huis – beslissing 

 Het Vast Bureau verleent de goedkeuring aan de medewerkers van de poetsdienst-aan-

huis om zelf veiligheidsschoenen aan te kopen die voldoen aan de afgesproken 

voorwaarden.  

 

5 Secretariaat - Verzekeringen – Evaluatie verzekeringsportefeuille – Voorstel Ethias 

– beslissing 

  Het vast bureau keurt het voorstel van Ethias goed. 

 

6 Sociale Zaken – Poetsdienst aan huis – Vertegenwoordiging gebruikers 

dienstencheques – Beslissing  

 Het Vast Bureau beslist dat het OCMW enkel in staat voor het beheren en bestellen van 

de dienstencheques voor de gebruikers van de dienst huishoudelijk hulp die voldoen 

aan de wettelijke voorwaarden. Andere gebruikers dienen zelf in te staan voor het 

beheren en bestellen van hun dienstencheques. Deze wijziging gaat in met ingang van 

01/04/2018.  

 

7 Sociale Zaken – Vorming – VVSG Introductiesessie voor de leden van het bijzonder 

comité voor sociale diensten – Beslissing   

 Het Vast Bureau beslist dat de leden van het BCSD mogen deel nemen aan de VVSG 

Introductiesessie voor de leden van het bijzonder comité voor sociale diensten. 

De prijs voor deze opleiding wordt door het OCMW ten laste genomen. 

 

8 Sociale Zaken – Vrijwilligersovereenkomst OCMW en Gemeente – Beslissing  

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 5 februari 2019 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het vast bureau beslist dat er vanaf heden eenzelfde vrijwilligersovereenkomst wordt 

gebruikt voor alle vrijwilligers die ingezet worden in gemeentelijke of OCMW-diensten. 

 

9 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


