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1 Algemeen directeur - Personeelsbevoegdheid - Rapportage - Maand december 2019 - 

Kennisname. 

 Het college neemt kennis van het rapportagedocument van de algemeen directeur over 

het uitoefenen van diens gedelegeerde personeelsbevoegdheid in de maand december 

2019 

 

2 Financiën - Project ‘De Varens’ - aanvraag VIPA-subsidies kinderdagverblijf 

Zedelgem - beslissing 

 Het vast bureau gaat niet akkoord om een subsidieaanvraag in te dienen bij VIPA voor het 

dossier ‘De Varens’. 

 

3 Juridische zaken - Project Sint Maarten - Verwerving gedeelte grond school in het 

kader van de realisatie van een multifunctioneel gebouw - Aanstellen dienst 

vastgoedtransacties - beslissing  

 Het vast bureau beslist om een stukje grond te verwerven van de school Sint - Maarten 

voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw.  Dienst vastgoedtransacties wordt 

aangesteld. 

 

4 Personeel- Vacantverklaring  van een halftijds functie van kindbegeleider - 

beslissing 

 Een halftijdse functie van kindbegeleider wordt vacant verklaard. 

 

5 Sociale zaken – Actieplan Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal – 

kennisname    

 Het Vast Bureau neemt kennis van het actieplan van het samenwerkingsverband 

Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de ELZ WE40. 

 

6 Sociale zaken – Opzeg huurovereenkomst Eerngemsestraat 26/0.01  te 8211 Aartrijke 

– kennisgeving   

 Het Vast Bureau neemt kennis van de opzeg van de huurovereenkomst voor het 

appartement op de Eernegemsestraat 26 / 0.01 te 8211 Aartrijke.  

 

7 Sociale zaken – Samenwerkingsovereenkomst VZW Sesam 2020 – 2025 – Beslissing 

vast bureau dd. 17 december 2019 - bespreking. 

 Het Vast Bureau bespreekt dit punt. 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 7 januari 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Sociale Zaken - Toekenning Subsidie in het kader van Participatie en Sociale 

Activering – Principebeslissing voor het werkjaar 2020    

 Het Vast Bureau beslist om het bestaande intern reglement inzake de besteding van de 

sociale, culturele en sportieve participatie verder toe te passen in afwachting van het 

verschijnen van het nieuwe Koninklijk Besluit. 

 

9 Sociale zaken – Uitnodiging VVSG tot deelname aan Expeditie Zorg -  kennisgeving   

 Het Vast Bureau neemt kennis van de deelname van de dienstencentra aan Expeditie 

Zorg, waarbij iemand uit het Vlaams Parlement gedurende de week van 2 tot 8 maart 

2020 mee werkt in de dienstencentra. 

 

10 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

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

 

 


