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RvB Spoor
Besluitenlijst

Zitting van 3 december 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; mevrouw Hilde Decleer,
Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; mevrouw Karin Robert,
Raadslid; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; de heer Karel
Scherpereel, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Lid; de heer Hans Redee, Secretaris SWOB; mevrouw
Catherine Ryckeboer, Ondervoorzitter; mevrouw Nadia Cloetens, Lid; de heer Laurens Debonne,
Coördinator; mevrouw Chris Deloof, Onderwijsdeskundige Stad Brugge; mevrouw Veerle Van Vynckt,
Gedelegeerd Secretaris
Verontschuldigd:
de heer Jo De Potter, LOP-deskundige basisonderwijs; mevrouw Annie De Pauw, Lid

BESLOTEN ZITTING

Welzijnsvereniging SPOOR

SPOOR

1

2020_SPOOR
RvB_00035

Goedkeuren notulen RvB Welzijnsvereniging SPOOR d.d.
27/08/2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur keurt de notulen van de zitting van 27/08/2020 goed.
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2020_SPOOR
RvB_00036

Akteneming gedelegeerde beslissingen met betrekking tot het
personeel
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissingen van de gedelegeerd secretaris van de
Welzijnsvereniging SPOOR met betrekking tot het personeel waarvan afschriften in bijlage.
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2020_SPOOR
RvB_00037

Ontslag als vertegenwoordiger van SWOB in RVB SPOOR
Goedgekeurd

Artikel 1
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De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Jo De Potter als lid van de Algemene Vergadering
en Raad van Bestuur in de Welzijnsvereniging SPOOR met ingang op 1 september 2020.
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2020_SPOOR
RvB_00034

inspectieverslag opvoedingswinkel 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van het inspectieverslag van Opvoedingswinkel regio Brugge dd.
24/09/2020
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2020_SPOOR
RvB_00038

Noodopvang - regie loket kinderopvang
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de werking van het noodopvangloket.
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2020_SPOOR
RvB_00028

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021
Goedgekeurd

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021 met de kredieten volgens bijlage M2 vast te stellen,
volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de
gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

SEC
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2020_SPOOR
RvB_00031

TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering - aanduiden
vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger van SPOOR
Goedgekeurd

Artikel 1
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De heer Pablo Annys wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de raad van bestuur om deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de welzijnsvereniging te
behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.
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2020_SPOOR
RvB_00027

SPOOR vormingsreglement
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur Spoor beslist akkoord te gaan met het nieuw vormingsreglement zoals in bijlage
opgenomen.
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2020_SPOOR
RvB_00030

SPOOR Bring your own device
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met:
Het principe van Bring Your Own Device (BYOD) wordt ingevoerd in OCMW en Welzijnsverenigingen
waarbij:
 een vergoeding van €10 per maand voor een smartphone voorzien wordt
 een abonnement afgestemd op het professioneel verbruik voorzien wordt
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2020_SPOOR
RvB_00032

Spoor collectieve sluitingsdagen 2021
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met volgende regeling omtrent collectieve sluitingsdagen 't
spoor voor 2021:

o Diensten actief in de onderwijsprojecten in de joert (Blink & ’t Scharnier):
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 19 juli tot 13 augustus (4 weken of 20 dagen).

o Buurtsport en Huis van het Kind kunnen de hoofdzetel volgen:

 Geen collectieve sluitingsdagen
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2020_SPOOR
RvB_00033

Personeel en organisatie - uitvoering sectoraal akkoord lokale
besturen 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
In functie van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en als bedanking voor de inzet van de
personeelsleden tijdens de COVID-crisis wordt beslist om een eenmalig bedrag toe te kennen aan de
personeelsleden van de Stad Brugge, OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen (uitgezonderd
jobstudenten):





De hoogte van het bedrag is €100/personeelslid
het bedrag wordt toegekend aan personeelsleden die op 1 december 2020 in dienst zijn
het bedrag wordt toegekend aan de hand van een Bruggebon
de laagste bijdragevoet van de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden wordt
voor het jaar 2020 verhoogd van 2% naar 2,5%

Veerle Van Vynckt
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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