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Algemeen directeur 

 

Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting 
 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 15.01.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 15.01.2019 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen van het besluit van de Algemeen directeur 

Voorliggend besluit van de Algemeen directeur wordt ter kennis genomen. 

Aanvraag toelage Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius 

Het multifunctioneel centrum Sint-Gregorius vraagt een toelage voor de begeleiding en opvoeding 

van kinderen en jongeren met een beperking. Er wordt niet op de vraag ingegaan. 

Toekennen stageplaats dienst gezinszorg. 

Een stageplaats toekennen aan een leerling van OLV Ten Doorn in de dienst gezinszorg 

Verminderen arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de 

DCO voor onbepaalde duur. 

Een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de DCO vraagt om 4u/week minder te 

presteren. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Kennisgeving eindverslag Audit maatschappelijke dienstverlening 2 

Audio deed een audit op de sociale dienst 'maatschappelijke dienstverlening deel 2'. Er wordt kennis 

genomen van het eindverslag. 

 



Advies goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek DGAT 

Een aantal procedures in het kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

werden aangepast. Het betreft de procedures: behandelen van gebruikersklachten en 

implementeren van kwaliteitsverbetering. Ook het verlenen van machtiging aan de overheid tot 

verificatie en evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid wordt voor advies voorgelegd en kan 

besproken worden op de OCMW-raad van 28.02.2019.. 

Advies goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek serviceflats 

De inleiding en het kwaliteitsbeleid van het kwaliteitshandboek van de serviceflats wordt voorgelegd 

voor advies en kan besproken worden op de OCMW-raad van 28.02.2019. 

Kennisname goedkeuring prijsverhogingsaanvraag De Moestuin 

Op 24 januari 2019 ontvingen we van Agentschap Zorg en gezondheid de goedkeuring om de dagprijs 

van een assistentiewoning in De Moestuin te verhogen naar 18,10 euro, en dit naar aanleiding van de 

renovaties. 

Gebouw Hoogstraat - Lek dak sanitair kinderopvang - Goedkeuren factuur. 

Gebouw Hoogstraat - Goedkeuren factuur voor het herstellen van het lek in het dak van het sanitaire 

gedeelte van de kinderopvang. 

Poetsen ramen gemeentelijke gebouwen, gebouwen OCMW en AGB. Aangepast bestek. 

Het bestek werd voorgelegd aan het Directiecomité van het AGB. Er werden enkele aanpassingen 

gedaan in het bestek. Dit dossier dient terug, voor goedkeuring, voorgelegd te worden aan het 

college van burgemeester en schepenen. 
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