Besluiten van het vast bureau van 6 januari 2020

1.

Kennisname tijdelijke stopzetting nieuwe dossiers budgetbeheer - aanleg wachtregister

Omwille van een groot aantal nieuw opgestarte dossiers in de loop van 2019 is het momenteel
niet mogelijk nieuwe dossiers op te starten.
Er wordt gekozen om de aanvragers langs te laten komen voor een intakegesprek. Aan de
hand daarvan kan worden beoordeeld naar welke dienst kan worden doorverwezen: CAW,
private schuldbemiddelaar voor een collectieve schuldenregeling, …
Het vast bureau neemt kennis van de tijdelijke stopzetting van nieuwe dossiers budgetbeheer
en de aanleg van een wachtregister.
2. Goedkeuren gebruiksovereenkomst en toekennen toegangen voor het digitaal platform
Ethias Connect
Er wordt gebruik gemaakt van het digitale platform Extranet om de verzekeringen online te
beheren.
Vanaf 1 januari 2020 verhuizen sommige Extranet functionaliteiten naar Ethias Connect, het
nieuwe digitale platform met verbeterde beveiliging.
Het vast bureau keurt de gebruikersovereenkomst Ethias Connect goed en kent toegangen toe
aan de verscheidene personeelsleden.
3.

Goedkeuren notulen vorige zitting

De notulen van de zitting van 16 december 2019 zijn goedgekeurd.
4. Tewerkstellen van werkstudenten in het jaar 2020, vacant verklaren van de functies,
vaststellen van toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, wijze van bekendmaken,
selectieprocedure en aanvullende arbeidsvoorwaarden
Jaarlijks doet het OCMW-bestuur beroep op werkstudenten om de zorgcontinuïteit in het
woonzorgcentrum te kunnen garanderen tijdens de zomermaanden.
Het vast bureau verklaart de volgende betrekkingen vacant:
Juli:
- 2 werkstudenten zorgkundige vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 31 juli
2020 met een prestatiebreuk van 38/38;
- 1 werkstudent onderhoudsmedewerker vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag
31 juli 2020 met een prestatiebreuk van 38/38;
- 1 werkstudent keukenmedewerker vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 31
juli 2020 met een prestatiebreuk van 30/38.
Augustus:
- 2 werkstudenten zorgkundige vanaf zaterdag 1 augustus 2020 tot en met maandag
31 augustus 2020 met een prestatiebreuk van 38/38;
- 1 werkstudent onderhoudsmedewerker vanaf zaterdag 1 augustus 2020 tot en met
maandag 31 augustus 2020 met een prestatiebreuk van 38/38;
- 1 werkstudent keukenmedewerker vanaf zaterdag 1 augustus 2020 tot en met
maandag 31 augustus 2020 met een prestatiebreuk van 30/38.

Het vast bureau bepaalt ook de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, legt de
bekendmakingstermijn vast, stelt de selectieprocedure vast en omschrijft de aanvullende
arbeidsvoorwaarden.
5.

Toestaan van schoolstage in woonzorgcentrum tijdens schooljaar 2019-2020

Een leerlinge uit Kaprijke wenst in het kader van haar opleiding gedurende het schooljaar 20192020 stage in het woonzorgcentrum te lopen.
Het vast bureau staat de stage toe en duidt een personeelslid als stagementor aan.
6.

Toestaan van schoolstage in woonzorgcentrum tijdens schooljaar 2019-2020

Een leerlinge uit Kaprijke wenst in het kader van haar opleiding gedurende het schooljaar 20192020 stage in het woonzorgcentrum te lopen.
Het vast bureau staat de stage toe en duidt een personeelslid als stagementor aan.
7.

Goedkeuren service-overeenkomst noodbatterij WZC

Het vast bureau besluit om een service-overeenkomst voor de noodbatterij in het
Woonzorcgcentrum De Boomgaard af te sluiten.
Het afsluiten van een service-overeenkomst levert de volgende voordelen op:
- de installatie wordt regelmatig opgevolgd en mogelijke problemen kunnen voortijdig
gedetecteerd en voorkomen worden;
- prioritaire behandeling ingeval van problemen met de installatie. Bij uitvoering in regie zijn
er langere wachttijden.
- kostenbesparend;
- de installatie wordt gescand met een warmtecamera teneinde potentiële kritische “hot
spots” voortijdig op te sporen.
- contractuele forfait is goedkoper dan de uitvoering in regie (jaarlijkse besparing van +/9%).
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