
GEHEIME ZITTING 

 

Dagorde punt 1: Notulen van het vast bureau van 28 augustus 2020 en 8 januari 2021  

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 28 augustus 2020 en 8 januari 2021 worden goedgekeurd en aldus ondertekend 
door de voorzitter en de wnd. algemeen directeur. 

 

Dagorde punt 2: Agenda van de OCMW-raad  van 25 januari 2021 

Volgende agenda van de OCMW-raad van 25 januari 2021 wordt goedgekeurd: 

Provincie OOST-VLAANDEREN 

OCMW Zelzate 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Aansluitend op gemeenteraad van 25 januari 2021 

 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 15 januari 2021 wordt u uitgenodigd tot de digitale zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021, aansluitend op de gemeenteraad.  

De digitale vergadering zal gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.  

Via de webtoepassing van de gemeente wordt op een later tijdstip gecommuniceerd hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen 
via de audiovisuele livestream. 

OPENBARE ZITTING 

1. Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020. 

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 dienen te worden goedgekeurd. 

2. Wijziging organogram en personeelsformatie – goedkeuring 

De raad wordt gevraagd de wijziging aan het organogram en aan de personeelsformatie goed te keuren. 

3. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het op-

nemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 

tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken. 

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken. De gemeente tekende hierop in. Om de bepalingen in deze overeenkomst uit te werken, dient OCMW 

Zelzate deze ook af te sluiten. 

De samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

4. Uitvoering deelakkoord VIA6 – koopkrachtmaatregelen publieke zorg - goedkeuring en vaststelling 

In uitvoering van het deelakkoord VIA6 van 22 december 2020 wordt een éénmalige verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 

2020 toegekend aan het OCMW-personeel dat onder het VIA6-akkoord valt. Dit is het gedetacheerde personeel van het woonzorgcen-

trum, dienstencentrum en de kinderopvangdiensten. Deze éénmalige verhoging dient in de loop van de maand januari 2021 te worden 

uitbetaald.  

Mondelinge vragen aan de voorzitter 

 

Dagorde punt 3: Betalingsbevelen. 

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2021/13. 

 

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU 
ZITTING VAN 15 JANUARI 2021 

Gepubliceerd op 20 januari 2021 



Dagorde punt 4: Vaststellen en goedkeuren van de sluitingsdagen werkjaar 2021 voor beide locaties initiatief buiten-
schoolse opvang 

De voorgelegde sluitingsdagen voor het initiatief buitenschoolse opvang locatie “Villa WaPiWi” voor het werkjaar 2021, namelijk 
14 mei, ambtenarensportdag, 31 augustus, 12 november, 24 december vanaf 12u30 en 31 december vanaf 12u30, worden goed-
gekeurd. 

De voorgelegde sluitingsdagen voor het initiatief buitenschoolse opvang locatie “Speelwolk” voor het werkjaar 2021, namelijk 14 
mei,  ambtenarensportdag, 31 augustus, 12 november worden goedgekeurd. 

De voorgestelde collectieve sluitingen voor het werkjaar 2021, van 19 juli tot 30 juli 2021 en van 24 december vanaf 12u30 tot 31 
december 2021, worden goedgekeurd voor het initiatief buitenschoolse opvang locatie “Speelwolk”. 

Het wettelijk vastgelegde minimale opvangaanbod blijft gegarandeerd voor het kalenderjaar 2021. 

De gebruikers van de buitenschoolse opvang zullen tijdig per brief van deze sluitingsdagen worden verwittigd. 

 

Dagorde punt 5: Vaststellen en goedkeuren van de sluitingsdagen werkjaar 2021 voor het kinderdagverblijf “Villa Wapiwi” 

De voorgelegde sluitingsdagen voor het werkjaar 2021, namelijk 14 mei,  ambtenarensportdag, 12 november, worden goedge-
keurd. 

De voorgestelde collectieve sluiting voor het werkjaar 2021, van 19 juli tot 30 juli 2021 en van 24 december vanaf 12u30 tot 31 
december 2021, worden goedgekeurd. 

Het voorstel om op later te bepalen data het kinderdagverblijf te sluiten voor twee vormingsdagen wordt goedgekeurd. 

Het wettelijk vastgelegde minimale opvangaanbod blijft gegarandeerd voor het kalenderjaar 2021. 

De gebruikers van het kinderdagverblijf zullen tijdig per brief van deze sluitingsdagen worden verwittigd. 

 

Dagorde punt 6:  Upgrade van Winkind naar Deona. 

Goedkeuring wordt verleend om de upgrade van Winkind naar Deona te laten doorgaan. 

De kostprijs van de upgrade bedraagt 865,00 euro (excl. BTW) en verplaatsingskosten en zal gefinancierd worden. 

De jaarlijkse licentiekost vanaf 2022 bedraagt 1.554,00 euro / jaar (excl. BTW)en zal gefinancierd worden. 

 

TOEGEVOEGD PUNT: ketel Villa Wapiwi: gunning bij hoogdringendheid: ong. 3000 euro 

 

De wnd. algemeen directeur,        De voorzitter, 
Christine Coone          Brent Meuleman 


