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RvB SAS
Besluitenlijst

Zitting van 12 november
2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; de heer Janos Braem, Raadslid; mevrouw Benedikte Bruggeman,
Raadslid; mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Pascal Ennaert,
Raadslid; de heer Piet Baes, Ondervoorzitter; de heer Dirk Coppejans, Lid; mevrouw Kathy Renaudin,
Lid; mevrouw Elke Van Mieghem, Coördinator; mevrouw Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd Secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; de heer Jozef Boute, Lid; mevrouw Katrien Delrue, Lid

BESLOTEN ZITTING

Welzijnsvereniging SAS

SAS
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2020_SAS
RvB_00061

Goedkeuren notulen RvB Welzijnsvereniging SAS d.d. 3/09/2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur keurt de notulen van de zitting van 3/09/2020 goed.
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2020_SAS
RvB_00062

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 SAS met betrekking tot het personeel waarvan afschriften in bijlage.
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2020_SAS
RvB_00055

Winterplan 2020-2021
Goedgekeurd

Artikel 1
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De Raad van Bestuur beslist om vanaf 02/11/2020 tot en met 31/03/2021 bijkomende winteropvang te
organiseren met 18 bedden op de locatie van de Nachtopvang, Havenstraat 2 te 8000 Brugge.
Artikel 2
De Raad van Bestuur beslist om vanaf 01/11/2020 tot en met 31/03/2021 een bijkomende halftijdse
medewerker (B-niveau) aan te werven.
Artikel 3
De Raad van Bestuur beslist om het Inloophuis van 't SAS op 03/11/2020 te openen vanuit locatie Den
Erker, Schrijversstraat 11 te 8000 Brugge.
Artikel 4
De Raad van Bestuur beslist om vanaf 3/11/2020, tijdens sluitingsperiodes van Poverello en Pas Partout,
samen te werken met Open Balie om diepvriesmaaltijden vanuit Den Erker te verdelen.
Artikel 5
De Raad van Bestuur beslist dat dakloze personen vanaf 03/11/2020 de diepvriesmaaltijden kunnen
opwarmen en opeten in het Inloophuis tijdens sluitingsperiodes van Poverello en Pas Partout.
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2020_SAS
RvB_00059

Aanpassing criteria De KABA
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de nieuwe toelatingscriterium vanaf 1/12/2020.
Artikel 2
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aangepaste prijszetting en hieraan aangepasten budgetten die
klanten kunnen besteden in De KABA vanaf 1/12/2020.
Artikel 3
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de gewijzigde openingsuren.
Artikel 4
De Raad van Bestuur beslist dat deze wijzigingen ingaan vanaf 1 december 2020.
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2020_SAS
RvB_00054

Prijsaanpassing vervoersopdrachten vanuit Kringwinkel door
Dozen&Co
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de prijsaanpassingen vanaf 1/11/2020 voor de
vervoersopdracht door Dozen&Co i.f.v. aankopen in een van de filialen van de de kringwinkel 't Rad.
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2020_SAS
RvB_00060

Project: Tegen de stroom in (met onze afvalstromen)
Goedgekeurd
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Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van het project tegen Tegen de stroom in (met onze afvalstroom) en
ondersteunt dit project.
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2020_SAS
RvB_00057

Opening Huis met Vele Kamers
Goedgekeurd

Artikel 1
Neemt akte van de opening van het huis en de linken met welzijnsvereniging 't Sas.
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2020_SAS
RvB_00056

Sanctie Inloophuis
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur beslist Annas Suleiman Juma de toegang tot het Inloophuis te ontzeggen tot en met
08/01/2021.
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2020_SAS
RvB_00058

Klachten door buurtbewoners Crisisopvang 't Sas , Westmeers 2527
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de overlast en de maatregelen om dit aan te pakken.

PD/SAS
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2020_SAS
RvB_00053

SAS collectieve sluitingsdagen 2021
Goedgekeurd

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

o Vrijdag 14 mei 2021

o Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12u00

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

3/6

o Vrijdag 31 december 2021 vanaf 12u00

SEC
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2020_SAS
RvB_00052

TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering - aanduiden
vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger van 't Sas
Goedgekeurd

Artikel 1
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.

FD/SAS
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2020_SAS
RvB_00048

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.

OCMW - Personeelsvergaderingen

PD
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2020_SAS
RvB_00044

SAS vormingsreglement
Goedgekeurd
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Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met het nieuw vormingsreglement zoals in bijlage
opgenomen.
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2020_SAS
RvB_00050

SAS 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

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN OP DE ZITTING

HD 1

2021_SAS
RvB_00001

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

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