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Vast Bureau
Besluitenlijst

Zitting van 17 mei 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk De fauw; de heer Mathijs Goderis; mevrouw Mercedes Van Volcem; de heer Franky
Demon; de heer Philip Pierins; mevrouw Ann Soete; de heer Nico Blontrock; mevrouw Minou
Esquenet; de heer Pieter Marechal; de heer Pablo Annys; de heer Colin Beheydt
PUNTEN ENKEL VOOR VAST BUREAU

1

2021_VB_00077

Secretariaat - GDPR-verwerkersovereenkomst met Thomas
More Kempen VZW, in het kader van de toepassing REMI.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verwerkersovereenkomst over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van GDPR,
tussen OCMW Brugge en Thomas More Kempen VZW goed te keuren.
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2021_VB_00071

Personeel & Organisatie - akteneming gedelegeerde
beslissingen m.b.t. personeel - kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau neemt akte van de gedelegeerde personeelsaangelegenheden zoals in bijlage.
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2021_VB_00070

Financiën - OCMW – dwangbevel DMJ – goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het dwangbevel door de financieel directeur uitgevaardigd tegen DEGRANDE MARIE JEANNE
ADOLPHI, Blauwe Poort 17, 8000 BRUGGE, uitvoerbaar te verklaren en te viseren conform art 92
van het OCMW Decreet van 19 december 2008 voor € 1.557,70 onbetaalde rekeningen + € 12,50
aanmaningskosten te vermeerderen met intresten en kosten.
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2021_VB_00076

Maatschappelijke Dienstverlening - GBO Brugge - acties in
2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau gaat akkoord met het GBO-project verjaardagspakket in een proefproject tot eind
2021.
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2021_VB_00066

Secretariaat - TMVS dv -algemene vergadering - aanduiden
vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger OCMW Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Schepen Minou Esquenet wordt aangeduid om de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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 het OCMW Brugge te behartigen op deze
vergaderingen.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd
worden.
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2021_VB_00073

Secretariaat - vaststellen mandaat voor vertegenwoordiger
- algemene vergadering EthiasCo - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Raadslid Hilde Decleer wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van EthiasCo 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, algemene.vergadering@ethias.be, gestuurd
worden

7

2021_VB_00079

B-punt - Flankerend onderwijsbeleid - projectsubsidie voor
innovatieve projecten onderwijs volgens een reglement goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Principiële goedkeuring geven aan de projectsubsidie en de projectoproep met betrekking tot
innovatieve onderwijsprojecten.
Artikel 2
Het reglement dat aan de basis ligt van de projectsubsidie goedkeuren.
Artikel 3
Dienst Flankerend Onderwijsbeleid krijgt de opdracht om het project (van oproep tot uitbetaling) te
coördineren.
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2021_VB_00069

Financiën - Welzijnsvereniging Mintus - advies op de
jaarrekening 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad verleent gunstig advies op de jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging Mintus.
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2021_VB_00055

Lokaal sociaal beleid - Subsidiëringsaanvraag Sint Michiel
Agape vzw - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met Sint Michiel Agape vzw wordt goedgekeurd. De
jaarlijkse subsidiëring van Sint Michiel Agape vzw bedraagt 500 euro.

TE BESPREKEN
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2021_VB_00074

Maatschappelijke Dienstverlening - Nieuw
mantelzorgbeleid in Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau gaat akkoord om het reglement op de mantelzorgpremie te actualiseren en aan te
passen aan de nieuwe voorwaarden.
Artikel 2
Het Vast Bureau gaat akkoord met een mantelzorgpremie van € 50/maand voor een mantelzorger
met recht op verhoogde tegemoetkoming en € 20/maand voor alle andere mantelzorgers van vanaf
1/7/2021.
Artikel 3
Het Vast Bureau beslist om de mantelzorgpremie ook verder toe te kennen aan niet-Bruggelingen,
voor zover de persoon voor wie de zorg wordt opgenomen in Brugge woont
Artikel 4
Het Vast Bureau gaat akkoord met het voorstel van het integraal mantelzorgbeleid, met 3 luiken,
waarbij in samenwerking met het netwerk Mantelzorg getracht wordt om een betere wegwijs en
ondersteuning te realiseren voor mantelzorgers in Brugge.
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