Vast Bureau
Besluitenlijst 21 mei 2021

1.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2.

Vaststellen definitieve agenda raad voor maatschappelijk welzijn
De agendapunten die worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn
van 31 mei 2021 worden vastgesteld.ke

3.

Financiële rapportering 31/12/2020 - kennisname
Het vast bureau neemt kennis van de financiële rapportering 31/12/2020.

4.

Vaccinatieverlof voor statutaire personeelsleden - principebeslissing
Het vast bureau neemt een principebeslissing voor het toekennen van
vaccinatieverlof voor statutaire personeelsleden. De regels voor het vaccinatieverlof
zullen bij de eerste wijziging van de rechtspositieregeling opgenomen worden.

5.

Lijsten aanrekeningen - goedkeuren
Het vast bureau keurt de lijst van aanrekeningen goed.

6.

Lijsten bestelbonnen - goedkeuren
Het vast bureau keurt de lijst van bestelbonnen goed.

7.

Leveren en plaatsen van een oproepsysteem voor het WZC Scheldevelde Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
De lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor de opdracht
"Leveren en plaatsen van een oproepsysteem voor het WZC Scheldevelde" worden
goedgekeurd.

8.

Ontbinding huurovereenkomst tussen gemeente De Pinte en OCMW De
Pinte betreffende Blijpoel 1 en 7
Het vast bureau gaat akkoord met de ontbinding van de huurovereenkomst tussen
gemeente De Pinte en OCMW De Pinte betreffende Blijpoel 1 en 7.

9.

Huurovereenkomst kinderbegeleiders groepsopvang 't Vlindertje OGG
Het vast bureau keurt de huurovereenkomst goed. Het vast bureau is bevoegd voor
de indexaanpassingen en voor het opstellen van een addendum indien nodig.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). Je richt daartoe een schriftelijke vraag
aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de
informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig het belang bij inzage of afschrift.
Beroepen en klachten kunnen ingediend worden bij :
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
En

Lokaal bestuur De Pinte

1/2

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 31/05/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Lieve Van Lancker
Wd. voorzitter van het vast
bureau
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