Besluitenlijst van het Vast Bureau
op dinsdag 23 maart 2021
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het vast bureau
van de zitting van 09/03/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

Punten ter goedkeuring
2.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbon en vastlegging wordt bekrachtigd.

3.

Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het
OCMW - goedkeuring principe van tussenkomst
Het vast bureau gaat akkoord met het door de financieel directeur voorgestelde
principe:
De gemeente voorziet een tussenkomt van zodra het beschikbaar budgettair
resultaat van het boekjaar negatief is voor de entiteit OCMW, voor het bedrag van
het negatief beschikbaar budgettair resultaat.

4.

OCMW-Personeel - vacant stellen functie en aanstelling schoonmaakster
aan huis - onbepaalde duur – (geschrapt)
De functie van schoonmaakster aan huis wordt vacant gesteld.
Het vast bureau stelt een schoonmaakster aan huis aan.
Met betrokkene wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur afgesloten
met ingang van 1 juli 2021 - deeltijds (28/38).

5.

Sociale Kruidenier - stand van zaken + verantwoording corona-subsidie
voedselhulp
Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken van de uitbouw sociale
kruidenier.
Het vast bureau gaat akkoord dat er een oproep gelanceerd wordt voor de
werving van vrijwilligers.
Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van de covidsubsidie in kader van voedselhulp.

6.

Engagement Konekti van Sociaal Huis Kuurne
Het vast bureau engageert zich in het project 'één gezin, één plan' van Konekti.
Het voorstel om het engagement van trap 2 aan te gaan, wordt gevolgd.
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7.

Engagement deelname project 'OverKophuis'
Het lokaal bestuur Kuurne helpt mee zoeken met de regionale
OverKopmedewerkers/OverKopmogelijkmakers en de jongeren waar er extra
moet op ingezet worden (bv. welke hulp moet nog binnengebracht worden).
Het lokaal bestuur Kuurne engageert zich om, indien dit opportuun zou blijken
tijdens de komende 3 jaren, een (bestaande) locatie ter beschikking te stellen.

8.

Overdracht LDE-erkenning
Het Vast Bureau gaat akkoord om alles voor te bereiden om 0,5 LDE-erkenning
over te dragen aan vzw tAlternatief en 0,5 LDE-erkenning aan vzw Effect.
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