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1 Algemeen directeur - Gedelegeerde personeelsbevoegdheid - Wijziging - beslissing 

 Het vast bureau beslist om de personeelsbevoegdheid die ze op 18 mei 2018 delegeerde 

aan de algemeen directeur in te trekken voor alle personeelsleden die rechtstreeks onder 

de algemeen directeur vallen. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Levering en plaatsing terrasoverkapping kinderdagverblijf Aartrijke - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Levering en plaatsing terrasoverkapping 

kinderdagverblijf Aartrijke" te gunnen aan CAFRALU bvba. 

 

3 Financiën - Rapportering budgethouderschap 1/2021 – kennisgeving 

 Het vast bureau neemt kennis van het register bestelbonnen 1/2021. 

Het budgethouderschap werd uitgevoerd conform de bepalingen in het 

organisatiebeheersingssysteem. 

 

4 Personeel - Arbeidsreglement - Wijziging bijlage 5 - beslissing 

 Het vast bureau keurt de wijziging aan bijlage 5 van het arbeidsreglement goed. 

 

5 Secretariaat – Algemene Vergadering Zorg en Welzijn d.d. 09 december 2020 - 

kennisname 

 Het vast bureau neemt kennis van het verslag. 

 

6 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 09 december 2020 - kennisname 

 Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur 

dd. 09 december 2020. 

 

7 Sociale zaken – Actieplan aanpak Menstruatiearmoede – beslissing 

 Het vast bureau keurt het voorgestelde actieplan ter bestrijding van Menstruatiearmoede 

goed. 

 

8 Sociale Zaken - Vervanging Doorgangswoning Het Hoekhuis - bespreking  

 Het vast bureau bespreekt het punt: piste 1 kan verder opgezocht worden. 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 15 juni 2021 

(decreet van 22 december 2017) 



 

9 Secretariaat - Raad voor maatschappelijk welzijn - agenda 

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

zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021. 

 

10 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

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

 

 


