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1 Facilitair beheer - Leveren en plaatsen van een gietvloer in de kinderkribbe 't 

Kaboutertje te Aartrijke - goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 

beslissing 

 Het Vast Bureau keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de opdracht 

"leveren en plaatsen van een gietvloer in de kinderkribbe 't Kaboutertje" in Aartrijke.  

 

2 Kinderzorg - Handtekeningbevoegdheid diensthoofd - Beslissing 

 Het vast bureau beslist om dit punt uit te stellen. 

 

3 Secretariaat - Rondgang raadsleden - Bijzonder comité voor de sociale dienst - 

beslissing 

 Het vast bureau beslist om de leden van het bijzonder comité te laten deelnemen aan de 

rondgang. 

 

4 Secretariaat - Verzekeringen - Polis arbeidsongevallen - Tariefaanpassing, 

uitbreiding waarborg en schrapping voorzitter - beslissing 

 Het vast bureau keurt het bijvoegsel nr. 005 aan de arbeidsongevallenpolis nr. 6.050.521 

goed (bijdragevermindering, uitbreiding waarborg en schrapping voorzitter).  

 

5 Secretariaat - Verzekeringen – Polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen dienstencentra - Actualisering en opwaardering - beslissing 

 Het vast bureau keurt het bijvoegsel nr. 007 goed aan de polis nr. 45.145.532 burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen dienstencentra (actualisering en 

opwaardering). 

 

6 Secretariaat - Verzekeringen – Polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen kinderdagverblijven - Actualisering en opwaardering - beslissing 

 Het vast bureau keurt het bijvoegsel nr. 004 goed aan de polis nr. 45.034.422 burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen kinderdagverblijven (actualisering en 

opwaardering). 

 

7 Secretariaat - Verzekeringen – Polis lichamelijke ongevallen raadsleden – 

Vernietiging – beslissing  

 Het vast bureau keurt het bijvoegsel nr. 002 goed aan de polis lichamelijke ongevallen 

raadsleden nr. 45.049.775 (vernietiging). 

 

8 Secretariaat - Verzekeringen - Tariefaanpassing polis algemene burgerlijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand - beslissing 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 9 april 2019 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het vast bureau keurt de polis burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand goed. 

 

9 Sociale zaken – Kandidaat Zorgraad Eerstelijnszone WE40 – beslissing   

 Het Vast Bureau stelt Anja Bardyn, diensthoofd sociale zaken, voor als kandidaat voor de 

Zorgraad van de Eerstelijnszone WE40 en neemt akte van de andere kandidaten van de 

cluster Lokale Besturen.  

 

10 Sociale zaken – Recht op maatschappelijk integratie : intern barema inzake de 

interpretatie van art 34 § 2 van het RMI KB - beslissing  

 Het Vast Bureau gaat over tot het bepalen van een intern barema voor het in rekening 

brengen van de inkomsten van ascendenten en descendenten in eerste graad bij de 

berekening van het leefloon.  

 

11 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

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

 

12 Project Develter - Herneming beslissing vast bureau dd. 5.3.2019 over de 

doelgroepverplichting en de fasering - beslissing. 

 Het vast bureau herneemt haar beslissing dd. 5 maart 2019 en behoudt de 

doelgroepverplichting voor ouderen en zorgbehoevenden (personen erkenning FOD 

handicap). Het project wordt in twee fases ingedeeld (deel aanpasbare appartementen 

boven het dienstencentrum als fase 1 - deel gewone appartementen in het deel torentje) 

waarbij vooropgezet is om fase 1 onmiddellijk op te starten en fase 2 op latere termijn op 

te starten. 

Het vast bureau neemt kennis van de beslissing van het College in zitting van heden tot 

de opstart van de procedure tot opmaak ruimtelijk beleidsplan en aanpassen 

stedenbouwkundige verordening zodat er een reglementerend kader is dat kan inspelen 

op actuele ontwikkelingen op vlak van wonen zoals de noodzaak aan kleinere woningen. 

 


