Besluitenlijst met beknopte omschrijving vast bureau van 24 februari 2021 – bekendgemaakt op
26 februari 2021

01. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.
02. Goedkeuringslijsten bestelaanvragen en aanrekeningen
De voorgelegde lijsten werden goedgekeurd en ondertekend.
03. Jaarrekening 2020 stand meerjarenplan na overdrachten
Het OCMW dient in het vast bureau de stand van meerjarenplan na overdrachten goed te keuren, en
aan ABB een digitale rapportering te bezorgen met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten.
04. Opdracht Poolstok: Interimmanagement - tijdelijke invulling Celhoofd Gezondheid & Zorg:
uitbreiding opdracht
De opdracht van de interim manager Celhoofd Senioren & Zorg werd verlengd.
05. Betrekking Maatschappelijk Werker Thuiszorg – Cel Senioren & Zorg: Vacantverklaring interne
personeelsmobiliteit: verlenging termijn indienen kandidaturen
Er werd via interne personeelsmobiliteit een vacature vacant verklaard voor een Maatschappelijk
Werker Thuiszorg (B1-B3): onbepaalde duur.
06. Aanvraag subsidies voor project CV-ondersteuning
Het vast bureau keurde de aanvraag van subsidies goed voor projecten Nederlandse taalactivering bij
de provincie Vlaams-Brabant en het opstarten van het project CV-ondersteuning.
07. ICAN Samenwerkingsovereenkomst voor de integrale begeleiding van maatschappelijk kwetsbare
werkzoekenden
Het vast bureau keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Emino, Arktos en het
Welzijnshuis Kortenberg voor de integrale begeleiding van maatschappelijk kwetsbare
werkzoekenden.
08. Subsidie lokale armoedebestrijding – Samenwerking voor de hulp aan huis met digitale toestellen
en toepassingen
Het vast bureau keurde de samenwerking met Beego goed voor de hulp aan huis met digitale toestellen
en toepassingen.
09. Indienen van de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een
gedeeltelijke nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum
Het vast bureau keurde het indienen goed voor van de aanvraag van een voorafgaande vergunning
voor de realisatie van een gedeeltelijke nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum



De reglementen en verordeningen die opgenomen zijn in deze besluitenlijst werden, volgens artikel 330 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur, op dezelfde dag bekendgemaakt op de website.

