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Zitting van 9 december 2019

Secretariaat
1

2019_VB_00057

Zorgraad Brugge en toetreding tot de vzw Eerstelijnszone
Brugge (naar Raad MW 28/1).
Goedgekeurd

Artikel 1
Akkoord om als lokaal bestuur (OCMW) toe te treden als effectief lid tot de vzw Eerstelijnszone
Brugge.
Artikel 2
Akkoord met het voorstel van statuten.
Artikel 3
Goedkeuring van de vertegenwoordigers af te vaardigen voor de zorgraad en het bestuursorgaan
van de vzw Eerstelijnszone Brugge en de algemene vergadering.
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2019_VB_00056

Traject lokaal sociaal beleid en subsidiëring van partners in
dit kader.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het vast bureau is akkoord met het voorgestelde traject rond de opmaak van een lokaal sociaal
beleidsplan.
Artikel 2
Het vast bureau keurt het voorstel rond de subsidies voor 2020 aan partners in het kader van de
realisatie van het welzijns-, zorg- en gezondheidsbeleid goed.
Het vast bureau is akkoord met de principes rond de toekenning van subsidies aan partners in het
kader van een lokaal sociaal beleid vanaf 2021.
Artikel 3
Een aantal reglementen worden opgeheven vanaf 1/1/2020, aangezien ze voor het jaar
2020 vervangen worden door nominatieve toelagen.
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Maatschappelijke dienst
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2019_VB_00058

Overeenkomsten sociale economie en OCMW Brugge 2020.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau beslist akkoord te gaan om de samenwerking met de 4 sociale economieinitiatieven verder te zettenen een nieuwe samenwerking aan te gaan met Oxfam Solidariteit voor
het jaar 2020. Het Vast Bureau gaat akkoord met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten.
Artikel 2
Het Vast Bureau beslist akkoord te gaan om vanaf 2020 de kostprijs voor het herstel en nazicht
van de personeels- en dienstfietsen van AZ Sint-Jan en SFX door te rekenen aan AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV, met een minimumvergoeding van € 6.604,68 (= 80% x € 8.255,85) per jaar.
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2019_VB_00054

Behoeftige begrafenissen - aanpassingen werkwijze.
Goedgekeurd

Artikel 1
Gaat akkoord met de werkwijze voor behoeftige en minimale uitvaart in Brugge.
Gaat akkoord met een tegemoetkoming in de uitvaartkosten voor een uitvaart die een derde heeft
geregeld en betaald met een maximumbedrag van de behoeftige uitvaart.
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2019_VB_00055

Overeenkomsten groepswerk cliënten trajectwerking:
Zindering en Boost.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau beslist akkoord te gaan met de verdere samenwerking met Vormingplus voor het
organiseren van de cursussen Uitstraling en Boost en het project Zinderin(g) voor de periode
01/01/2020 – 31/12/2021 en met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomsten.
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