Welzijnskoepel West-Brabant
Welzijnsvereniging

Besluitenlijst RAAD VAN BESTUUR d.d. 25 januari 2021

RvB 001.01.2021

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur d.d. 14 december 2020 – Beslissing

De Raad van Bestuur keurt de notulen van de vergadering van 14 december 2020 goed.

RvB 003.01.2021
– Beslissing

Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg – Aankoop kledij verzorgenden

De Raad van bestuur neemt kennis van het voorstel en de geschatte kostprijs. Zij is principieel akkoord met de
aankoop van bijkomende werkkledij voor verzorgende medewerkers van de regionale dienst gezinszorg.

RvB 004.01.2021
Regionale
softwaretoepassing - beslissing

dienst

gezinszorg

–

Toewijzing

overheidsopdracht

aankoop

De raad van bestuur gaat akkoord met het toewijzen van de overheidsopdracht zonder voorafgaandelijke
bekendmaking, en volgt het advies van de jury en het bestuurscomité GZ, in functie van de digitalisering van
de werking van de Regionale Dienst Gezinszorg.
RvB 005.01.2021
Regionale dienst gezinszorg – Opstarten van een selectieprocedure voor de functie
van verzorgende (contract onbepaalde duur) en vaststellen van de selectiecommissie – Beslissing
De raad van bestuur beslist de functie van vliegende verzorgende vacant te verklaren voor de regio’s KapelleOp-Den-Bos/Meise, Kampenhout/Machelen/Steenokkerzeel, Hoeilaart/Overijse, Kraainem en Linkebeek en
een aanwervingsprocedure op te starten voor de functie van vliegende verzorgende, niveau C1-C2, met een
deeltijds/voltijds contract van onbepaalde duur. De jury wordt samengesteld en gemachtigd om de
selectieprocedure uit te werken.

RvB 006.01.2021
Regionale dienst gezinszorg – Opstarten van een selectieprocedure voor de functie
van begeleidend personeelslid (contract onbepaalde duur) en vaststellen van de selectiecommissie – Beslissing
De raad van bestuur beslist de functie van begeleidend personeelslid vacant te verklaren en een
aanwervingsprocedure op te starten voor de functie van begeleidend personeelslid, niveau B1-B2-B3, met een
voltijds contract van onbepaalde duur. De jury wordt samengesteld en gemachtigd om de selectieprocedure
uit te werken.

RvB 007.01.2021

Projectwerking - Intekening People Made project – Beslissing

De raad van bestuur gaat akkoord om toe te treden tot het partnerschap van People Made.
RvB 009.01.2021

Algemene werking – VIA6 deelakkoord koopkrachtverhoging - Beslissing

De raad van bestuur gaat akkoord met een éénmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 die in januari
2021 uitbetaald wordt en met een recurrente verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021 en legt dit
punt ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de vereniging.

RvB 012.01.2021
BIJKOMEND AGENDAPUNT - Dienst archiefbeheer – Aansluiting van de gemeente en
het OCMW Opwijk bij de dienst – Beslissing
De Raad van Bestuur stemt in met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en
het OCMW Opwijk, voor het afnemen van de dienst archiefbeheer. De overeenkomst gaat in op 1 februari
2021, a rato van 2 dagen dienstverlening per maand – voor een periode van 1 jaar, met een evaluatie van de
stand van zaken om de 6 maanden.

Voorzitter – Rita Triest

Algemeen Coördinator – Roel Verlinden

