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Zitting van 7 november 2019

Goedkeuring verslag dd. 12 september 2019.
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Wijziging uurrooster - kinderbegeleider BKO Teammachine en
Zocjes.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging De Blauwe Lelie beslist akkoord te gaan met voorstel van
uurroosterwijziging zoals in bijlage vanaf 01.01.2020.
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Wijziging uurrooster - kinderbegeleider BKO Ravotterke en
Paddenstoel
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging De Blauwe Lelie beslist akkoord te gaan met het voorstel
tot wijziging uurrooster zoals in bijlage vanaf 01.01.2020.
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Employer branding - bevraging personeel.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging de blauwe lelie neemt akte van het feit dat de
personeelsleden bevraagd zullen worden in kader van employer branding.
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Vaststelling meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020 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.
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Vaststelling budgetwijziging nr. 1 in 2019
Goedgekeurd

Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1 in 2019 voor de welzijnsvereniging De Blauwe Lelie 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.
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Lening 'De Blauwe Lelie' 2019
Goedgekeurd

Artikel 1
Positief advies.
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De Blauwe Lelie: perceel Sanitiar - Gunning
Goedgekeurd
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Artikel 1
Akte te nemen van de gunning van de werken Sanitair voor de renovatie van het bestaande gedeelte van
KDV De Blauwe Lelie aan de firma Six, Schardouwstraat 31 te 8870 Izegem voor een bedrag van €
XXX.
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Stavaza Nieuwbouw Knuffel - renovatie De Blauwe Lelie
Goedgekeurd

10

2019_Blauwe Lelie
RVB_00004

Omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen
binnen OCMW Brugge & Verenigingen: akteneming - toetreding
raamovereenkomst
Goedgekeurd

Artikel 1
De Vereniging De Blauwe Lelie neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van Mintus d.d.
09.09.2019 en sluit aan bij de raamcontracten voor het omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse
afvalstromen tegen de nagerekende inschrijvingsbedragen.
Perceel 1: omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen in half-ondergrondse containers.
Vanheede Environmental Logistics nv, Dullaardstraat 11 te 8940 Geluwe.

Perceel 2: omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen in rolcontainers.
Vanheede Environmental Logistics nv, Dullaardstraat 11 te 8940 Geluwe.

Perceel 3: omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen in afzetcontainers.
Dekeyser Cleaning nv, Zandstraat 450 te 8200 Sint-Andries.

Perceel 4: omhalen en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen in vaten, bakken, zakken en andere
recipiënten.
Garwig Logistics bvba, Poelkapellestraat 18 te 8650 Houthulst.

Welzijnsvereniging DE BLAUWE LELIE
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Overzicht sluitingsdagen opvanglocaties De Blauwe Lelie
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de bijkomende sluitingsdagen voor de kinderdagverblijven (3
dagen) en de buitenschoolse kinderopvang (2 dagen) waarbij medewerkers wel werken en tijdens deze
dagen een vormingsaanbod krijgen of een opruimdag voor de locatie kunnen organiseren.
De data van deze bijkomende sluitingsdagen zullen geagendeerd worden op de Raad van Bestuur ter
kennisname en de ouders zullen zo snel mogelijk en minstens 1 maand op voorhand op de hoogte
gebracht worden.
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Wijziging uurrooster: buitenschoolse kinderopvang: technisch
beambten (zonder combinatie met functie kinderbegeleider)
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uurroosterwijziging voor technisch beambten buitenschoolse
kinderopvang (zonder combinatie met de functie van kinderbegeleider) vanaf 01/01/2020, onder
voorbehoud van akkoord met de vakorganisaties op 04/12/2019.
De concrete uurroosters zijn terug te vinden in bijlage.
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Wijziging Stam- en glijtijden De Blauwe Lelie
Goedgekeurd

Artikel 1
Raad van Bestuur gaat akkoord met de wijziging van stam- en glijtijden vanaf 01/01/2020 voor alle
medewerkers van vereniging De Blauwe Lelie die dienen te werken onder de stam- en glijtijden, onder
voorbehoud van het akkoord van de vakorganisaties op 04/12/2019.
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Nieuw uurrooster buitenschoolse kinderopvang: kinderbegeleider
in combinatie met functie technisch beambten
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe uurroosters vanaf 01/01/2020 voor functie van
technisch beambte waarbij er een combinatie is met de functie van kinderbegeleider buitenschoolse
kinderopvang, onder voorbehoud van akkoord van de vakorganisaties op 04/12/2019.
De concrete uurroosters zijn in bijlage terug te vinden.
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Nieuws uit de Vereniging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt kennis van deze informatie.
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Mandaat uitwerken beheersovereenkomst
samenwerkingsmogelijkheden kinderopvang
Goedgekeurd

Artikel 1
Vraag tot verlenen van een mandaat aan Pablo Annys, Christian Fillet & Rocky Zutterman om de
onderhandelingen verder te zetten met het oog op overname.
Artikel 2
Vraag tot verlenen van een mandaat aan Pablo Annys, Christian Fillet & Rocky Zutterman om een
ontwerp beheersovereenkomst op te stellen omtrent de exploitatie van 't Lijsternestje en 't Kaboutertje
door De Blauwe Lelie.
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