Besluitenlijst vast bureau van 9 augustus 2021
1.

WZC Huize Proventier. Bekrachtiging opnamebeslissing.

Het vast bureau bekrachtigt de opnamebeslissing van de voorzitter van 12 juli 2021.
2.

WZC Huize Proventier. Bekrachtiging opnamebeslissing.

Het vast bureau bekrachtigt de opnamebeslissing van de voorzitter van 19 juli 2021.
3.

WZC Huize Proventier. Bekrachtiging opnamebeslissing.

Het vast bureau bekrachtigt de opnamebeslissing van de voorzitter van 26 juli 2021.
4.

Samenwerkingsovereenkomst personenvervoer
Westhoek en Nestor Poperinge. Verlenging.

vaccinatie

tussen

ELZ

Het
vast
bureau
beslist
het
addendum
houdende
verlenging
van
de
samenwerkingsovereenkomst tussen Eerstelijnszone Westhoek vzw en OCMW Poperinge
(Nestor) in het kader van het personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Poperinge
ingevolge de COVID-19 pandemie, principieel goed te keuren en deze ter definitieve
goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30
augustus 2021.
5.

Betalingsbevelen. Goedkeuring.

Het vast bureau keurt de betalingsbevelen goed.
6.

Dwangbevel deurwaarder.

Het vast bureau beslist het dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren.
7.

Beleidsdomein Woonzorgbeleid. LDC De Bres. Bevorderingsprocedure
diensthoofd lokale dienstencentra en buurtzorginitiatieven. Goedkeuring
proces-verbaal.

Het vast bureau hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van de selectieprocedure voor
diensthoofd lokale dienstencentra en buurtzorginitiatieven.
8.

Beleidsdomein Woonzorg. LDC De Bres. Aanstelling van diensthoofd lokale
dienstencentra en buurtzorginitiatieven.

Het vast bureau hecht goedkeuring aan de aanstelling van een diensthoofd lokale
dienstencentra en buurtzorginitiatieven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.
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9.

Beleidsdomein Woonzorg. WZC Huize Proventier. Dienst seniorenzorg.
Externe
poetsdienst.
Beëindiging
tijdelijke
uitbreiding
van
de
arbeidsovereenkomst van een schoonmaakster.

Het vast bureau hecht goedkeuring aan de beëindiging van een tijdelijke uitbreiding van
de arbeidsovereenkomst van een schoonmaakster.
10. Beleidsdomein Woonzorg. WZC Huize Proventier. Verlenging van de tijdelijke
aanstelling van een zorgkundige met een vervangingsovereenkomst.
Het vast bureau hecht goedkeuring aan de verlenging van de tijdelijke aanstelling van een
zorgkundige met een vervangingsovereenkomst.
11. Beleidsdomein woonzorgbeleid. Dienst seniorenzorg. Thuiszorgdiensten.
Ontslag wegens medische overmacht van een schoonmaakster.
Het vast bureau gaat over tot ontslag wegens medische overmacht van een
schoonmaakster.
12. Beleidsdomein Woonzorg. Dienst seniorenzorg. Externe poetsdienst.
Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingediend bij Fedris
door een poetsvrouw. Definitieve beslissing.
Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van Fedris en verklaart zich akkoord met
het besluit over de aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingediend bij
Fedris door een poetsvrouw.
13. Aanpassing omstandigheidsverlof (rouwverlof).
Het vast bureau beslist In het kader van een uniforme bejegening van statutaire
personeelsleden die geconfronteerd worden met het overlijden van een partner of een kind,
dienstvrijstelling toe te kennen overeenkomstig de modaliteiten voor contractuele
medewerkers, opgenomen in de wet van 27.06.2021 houdende de uitbreiding van het
rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en het flexibiliseren van de
opname van het rouwverlof voor contractuele medewerkers.
14. Leveren van dranken. Goedkeuring bestek, raming, plaatsingsprocedure en
uit te nodigen ondernemers.
Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van dranken" goed te keuren.
15. Leveren van verse vis, vlees, gevogelte en fijne vleeswaren. Goedkeuring
bestek, raming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.
Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van verse vis, vlees, gevogelte en fijne
vleeswaren" goed te keuren.
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16. Leveren
van
verse
voeding.
Goedkeuring
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

bestek,

raming,

Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van verse voeding" goed te keuren.
17. Leveren
van
droge
voeding.
Goedkeuring
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

bestek,

raming,

Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van droge voeding" goed te keuren.
18. Leveren
van
diepvries
voeding.
Goedkeuring
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

bestek,

raming,

Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van diepvries voeding" goed te keuren.
19. Leveren van gebak en broodwaren. Goedkeuring
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

bestek,

raming,

Het vast bureau beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te
nodigen ondernemers inzake de opdracht "Leveren van gebak en broodwaren" goed te
keuren.
20. Aankoop van een koelwagen en een bestelwagen. Gunning van de opdracht.
Het vast bureau beslist om de opdracht "Aankoop van een koelwagen en een bestelwagen"
te gunnen.
21. Aankoop van onderhoudsproducten. Lidmaatschap AZO (dossier raad voor
maatschappelijk welzijn).
Het vast bureau beslist om het lidmaatschap AZO ter goedkeuring voor te leggen in zitting
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus 2021.
22. Raamovereenkomst 'Maaltijdcheques 2022-2025'. Instappen.
Het vast bureau beslist om in te stappen in de nieuwe raamovereenkomst 'Maaltijdcheques
2022-2025' gegund aan Sodexo.
23. Verslag. Goedkeuring.
Het vast bureau beslist goedkeuring te hechten aan de verslagen van de zittingen van 5
en 12 juli 2021.
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