Besluiten van het vast bureau van 27 januari 2020

1.

Toekennen mantelzorgpremie 2019

Het vast bureau kent de mantelzorgpremie 2019 toe aan de 13 mantelzorgers die aan de
voorwaarden voldoen.
2.

Onverhaalbaar verklaren vordering Kortverblijf

Het vast bureau verklaart de vorderingen wegens Kortverblijf onverhaalbaar.
3.

Niet intekenen op de raamovereenkomsten van Zorgbedrijf Antwerpen

Het vast bureau tekent niet in op de raamcontracten van Zorgbedrijf Antwerpen voor levering
van voeding en dranken in het woonzorgcentrum De Boomgaard.
4.

Goedkeuren notulen vorige zitting

De notulen van de zitting van 20 januari 2020 zijn goedgekeurd.
5.

Toekennen premie personen met een handicap 2019

Het vast bureau kent een premie personen met een handicap 2019 toe aan de personen die op
de lijst staan en in aanmerking komen.
6.

Toestaan van schoolstage in administratief centrum OCMW tijdens schooljaar 2019-2020

Een leerlinge uit Kaprijke wenst in het kader van haar administratieve opleiding gedurende het
schooljaar 2019-2020 stage in het administratief centrum OCMW te lopen.
Het vast bureau staat de stage toe en duidt een personeelslid als stagementor aan.
7.

Toestaan van schoolstage in woonzorgcentrum tijdens schooljaar 2019-2020

Een leerlinge uit Oosteeklo wenst in het kader van haar opleiding gedurende het schooljaar
2019-2020 stage in het woonzorgcentrum te lopen.
Het vast bureau staat de stage toe en duidt een personeelslid als stagementor aan.
8. Opheffen van het besluit van het vast bureau van 16 december 2019 met betrekking tot de
rechtspositie van Annelies Van Vooren, deeltijds (28,50/38) zorgkundige in contractueel
verband
Aan een personeelslid is ouderschapsverlof vanaf 5 februari 2020 toegestaan.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) laat weten dat het personeelslid niet aan de
voorwaarden voldoet.
Het vast bureau heft haar besluit van 16 december 2019 op.
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