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1 Algemeen directeur - Rapportage gedelegeerde personeelsbevoegdheid - 

Kennisname. 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

2 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Veldegem - Rembertstraat 23 - Vernieuwen 2 keukens - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het vast bureau beslist dat de opdracht 'Veldegem - Rembertstraat 23 - Vernieuwen 2 

keukens' wordt gegund aan de firma bvba Isadie. 

 

3 Sociale zaken – Aanpassing samenwerkingsprotocol tussen de OCMW’s van 

Beernem, Ichtegem, Oostkamp, Zedelgem met betrekking tot de juridische 

ondersteuning – beslissing 

 Het Vast Bureau is akkoord met het afsluiten van een bijlage aan het protocol van 

samenwerking tussen de OCMW’S van Beernem, Ichtegem, Oostkamp en Zedelgem voor 

de juridische ondersteuning van de schuldbemiddeling, waardoor de verdeelsleutel van 

de juriste aangepast wordt.  

 

4 Sociale zaken – Huur pand Sint Laurentiusstraat als voedselverdeelpunt 

[+Pluspunt.] – beslissing  

 Het Vast Bureau is principieel akkoord om een huurovereenkomst te ondertekenen voor 

een gelijkvloers pand op de Sint Laurentiusstraat 28-30 te 8210 Zedelgem. 

 

5 Sociale zaken – Overzicht gebruikers Sociaal Tarief VZW Sesam 2018 – beslissing  

 Het Vast Bureau neemt kennis van het aantal gepresteerde uren aan sociaal tarief bij de 

VZW Sesam gedurende het jaar 2018, dit in het kader van de uitbetaling van de jaarlijkse 

werkingstoelage. 

 

6 Sociale Zaken – Toekenning werkingssubsidie aan Vzw Oppas – beslissing  

 Het Vast Bureau beslist om een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen van € 0,54 per 

gepresteerd opvanguur door de VZW Oppas op het grondgebied van Zedelgem voor de 

periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2025. 

 

7 Secretariaat - Raad voor maatschappelijk welzijn - agenda 

 Het vast bureau vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen 

op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019. 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 15 oktober 2019 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

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

 

 


