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1 Algemeen bestuur en financiën - Ontwerp meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 - 

beslissing  

 Het vast bureau keurt het ontwerp meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 goed en laat dit 

14 dagen voor de OCMW-raad per mail bezorgen aan de raadsleden. 

 

2 Sociale zaken – Aanvraag tot deelname aan de pilootfase rechtstreeks toegankelijke 

VAPH-hulp in Zedelgem door OC Cirkant – kennisgeving   

 Het vast bureau neemt kennis van de aanvraag tot deelname aan de pilootfase 

rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp in Zedelgem door OC Cirkant. 

 

3 Sociale zaken – Aanvraag tot deelname aan de pilootfase rechtstreeks toegankelijke 

VAPH-hulp in Zedelgem door Rozenweelde – kennisgeving   

 Het vast bureau neemt kennis van de aanvraag tot deelname aan de pilootfase 

rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp in Zedelgem door Rozenweelde. 

 

4 Sociale zaken – Inspectieverslag POD MI m.b.t. boekhouding RMI, boekhouding wet 

1965, stookoliefonds, knipperlichten, tijdelijke COVID premie – kennisgeving   

 Het vast bureau neemt akte van het Inspectieverslag POD MI m.b.t. boekhouding RMI, 

boekhouding wet 1965, stookoliefonds, knipperlichten, tijdelijke COVID premie. 

 

5 Sociale zaken – Lokale Dienstencentra – Samenwerkingsovereenkomst met OC 

Cirkant - beslissing  

 Het vast bureau gaat over tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen 

OC Cirkant en LDC Jonkhove. 

 

6 Sociale zaken – Lokale Dienstencentra – Samenwerkingsovereenkomst met 

Vantiever Construct - beslissing  

 Het vast bureau gaat over tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen 

Vantiever Construct en LDC Veltershof. 

 

7 Sociale zaken – Voortraject Tijdelijke werkervaring art 60 onder de vorm van een 

beroepsverkennende stage – beslissing  

 Het vast bureau gaat akkoord met het toepassen van een beroepsverkennende stage 

naar aanloop van een tewerkstelling art 60, met ingang van 01/01/2023. 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 22 november 2022 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

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

 

 


