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Vast Bureau
Besluitenlijst

Zitting van 14 juni 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_00089

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_00080

Informatica - Vervanging printers OCMW en
Welzijnsverenigingen binnen de raamovereenkomst van
Farys - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Over te gaan tot de aankoop van multifunctionals voor OCMW en Welzijnsverenigingen bij de firma
Ricoh, en dit via het raamcontract Farys - Stad Brugge.
Het totaal bedrag van de aankoop bedraagt € 137.270,62 waarvan € 23.091,65 ten laste van het
OCMW.
Alle bedragen zijn incl. BTW.
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2021_VB_00102

Personeel & Organisatie - Beroep tegen vonnis
arbeidsrechtbank - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau beslist in beroep te gaan tegen het vonnis d.d. 17.05.2021 van de
Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, en niet in te gaan op het minnelijk voorstel van
tegenpartij.
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2021_VB_00086

Cel Lokaal Sociaal Beleid - Sensibiliseringscampagne
Huidkanker - goedkeuring.
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Goedgekeurd
Artikel 1
Het Vast Bureau keurt voorgestelde sensibiliseringscampagne ter preventie van huidkanker wordt
uitgevoerd met inbegrip van de plaatsing van twee zonnecrème dispensers goed.
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2021_VB_00093

Maatschappelijke Dienstverlening - Collectieve modules
sociale dienst 2022-2023 - prijsvraag - wijze van gunnen.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau keurt het lastenboek voor deze opdracht goed en beslist om een prjisvraag te
houden via de openbare procedure met meerdere gunningscriteria.
Artikel 2
Volgende firma’s worden geïnformeerd over de prijsvraag:
-

Vzw Mentor, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk;

-

Vzw Groep Intro, Nieuwstraat 7, 8000 Brugge;

-

Vzw Vokans, F. Van Ryhovelaan 241, 9000 Gent.

-

Avansa regio Brugge, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

-

Emino, Kipdorpvest 50, 2000 Antwerpen
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2021_VB_00081

Financiën - OCMW – dwangbevel JM – goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het dwangbevel door de financieel directeur uitgevaardigd tegen JEGERS MAIKKI, Werfstraat 87 /
0001, 8000 BRUGGE, uitvoerbaar te verklaren en te viseren conform art 92 van het OCMW Decreet
van 19 december 2008 voor
€ 1.530,00 onbetaalde rekeningen + € 12,50 aanmaningskosten te vermeerderen met intresten
en kosten.
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2021_VB_00082

Financiën - OCMW – dwangbevel BL – goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het dwangbevel door de financieel directeur uitgevaardigd tegen BEENAERTS LUANA, Kasteelstraat
25, 8400 OOSTENDE, uitvoerbaar te verklaren en te viseren conform art 92 van het OCMW Decreet
van 19 december 2008 voor € 1.026,34 onbetaalde rekeningen + € 12,50 aanmaningskosten te
vermeerderen met intresten en kosten.

PUNTEN VOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
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2021_VB_00084

Raad voor maatschappelijk welzijn - aanpassing
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huishoudelijk reglement - goedkeuring.
Goedgekeurd
Artikel 1
Volgende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
worden goedgekeurd:
De tekst van artikel 26 wordt vervangen door
Na afronding van de bespreking van elk agendapunt en na desgevallend het voorwerp van de
stemming nog eens te hebben omschreven, vraagt de voorzitter het stemgedrag van de
raadsleden.
Stemmingen gebeuren met het elektronisch stemsysteem, ieders stemgedrag op naam
registrerend. Als het elektronisch stemsysteem niet gebruikt kan worden, geschiedt de stemming
bij handopsteking.
Enkel op verzoek van een derde van de aanwezige raadsleden wordt er bij naamafroeping
gestemd. Elk raadslid zegt dan ja, neen of onthouding, in de volgorde zoals opgeroepen door de
algemeen directeur. De voorzitter stemt als laatste.
Een raadslid kan vóór de stemming vragen om een verklaring omtrent zijn/haar stemgedrag in de
notulen op te nemen.
De tekst van artikel 27 wordt vervangen door
In afwijking van de voorgaande bepaling wordt er geheim gestemd over individuele
personeelszaken, over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het OCMW en van
de vertegenwoordigers in overlegorganen van het OCMW en in organen van andere rechtspersonen
en feitelijke verenigingen, over de beëindiging van zo’n mandaat, alsook over de
vervallenverklaring van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en lid van
het vast bureau.
Geheime stemmingen gebeuren eveneens met het elektronisch stemsysteem, in anonieme modus.
Als het elektronisch stemsysteem niet gebruikt kan worden, wordt geheim gestemd op de daartoe
uitgedeelde stembriefjes. De raadsleden kruisen daarop ja of neen aan, of onthouden zich door het
stembriefje blanco te laten.
Artikel 28, 29 en 30 worden opgeheven.
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2021_VB_00083

Patrimonium - Afsluiten verzekeringspolis 2022-2025:
aanstellen Stad Brugge als aankoopcentrale - kennisname.
Goedgekeurd

Artikel 1
Stad Brugge aan te stellen als aankoopcentrale voor het afsluiten van verzekeringspolissen voor
Personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid en
verzekeringen auto voor de periode 01.01.2022 - 31.12.2025.
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2021_VB_00085

Financiën - welzijnsvereniging Ruddersstove, Ons Huis, 't
Sas, SPOOR - advies op de jaarrekening 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad verleent gunstig advies op de jaarrekeningen 2020 van welzijnsvereniging Ruddersstove,
Ons Huis, 't Sas en SPOOR.

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

3/3

