ONTWERPNOTULEN
VAST BUREAU
9 JANUARI 2019
AANWEZIG
Burgemeester: Claude Croes
Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken
Wnd. algemeen directeur: Paulien Santens
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur.

C.1. Beslissingen waarnemend algemeen directeur - december 2018 - kennisname

BESLUIT
Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van
de maand december 2018.

C.2. Wijziging rechtsvorm opdrachthouder consultancy-opdracht vervanging
afdelingshoofd Burger & Welzijn - kennisname
BESLUIT
Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis van de gewijzigde rechtsvorm van de opdracht-houder, nl. van
zelfstandig consultant naar de Gewone Commanditaire Vennootschap "Nele Vermeire
Consulting", met ondernemingsnummer BE 0717.564.230, alsook van de gewijzigde
facturatie-gegevens.
Artikel 2
Het vast bureau neemt kennis van de vraag van de opdracht-houder om de activiteiten in het
kader van de consultancy-opdracht ter vervanging van het afdelingshoofd burger en welzijn
verder te zetten als zaakvoerder van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Nele
Vermeire Consulting"

D.1. Zittingen vast bureau en OCMW-raad - 2019 - goedkeuring

BESLUIT
Artikel 1
1

Het vast bureau besluit om in 2019 iedere woensdag te zetelen om aansluitend op het
college van burgemeester en schepenen, behoudens op:
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 6 maart 2019 (krokusvakantie)
Woensdag 10 april 2019 (paasvakantie)
Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de arbeid)
Woensdag 31 juli 2019 (zomervakantie)
Woensdag 7 augustus 2019 (zomervakantie)
Woensdag 30 oktober 2019 (herfstvakantie)
Woensdag 25 december 2019 (kerstvakantie - kerstdag)

Artikel 2
Het vast bureau besluit, in onderling overleg met de voorzitter van de OCMW-raad, dat de
OCMW-raad in 2019 zal zetelen in de raadzaal van het gemeentehuis aansluitend op de
vergadering van de gemeenteraad op volgende data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 24 januari 2019
Donderdag 28 februari 2019
Donderdag 28 maart 2019
Donderdag 25 april 2019
Donderdag 6 juni 2019
Donderdag 18 juli 2019
Donderdag 12 september 2019
Donderdag 31 oktober 2019
Donderdag 28 november 2019
Donderdag 19 december 2019

D.2. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon 2019/2 goed te
keuren.
Artikel 2
Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening 2019/2
goed te keuren.

D.3. OCMW-raad van 24 januari 2019 - agenda - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten
te agenderen op de OCMW-raad van 24 januari 2019:
2

OPENBARE ZITTING
Raad voor maatschappelijk welzijn - verslagen van 10 december 2018 en 3 januari 2019 goedkeuring
Woonwijs - werkjaar 7 - jaarrekening en jaarverslag - goedkeuring
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