UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU
Vergadering van 29 januari 2020
Aanwezig:
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Leden Vast Bureau
Ann Naert, Algemeen Directeur

Reglement poetsdienst met dienstencheques - aanpassing: goedkeuring

Het Vast Bureau
Aanleiding en doel
Het OCMW beschikt over een poetsdienst met dienstencheques.
Het laatste goedgekeurde reglement van de poetsdienst werd goedgekeurd in zitting van de
Raad van het OCMW van 13 april 2015 met toepassingsdatum vanaf 1 januari 2015.
Op vraag van de verantwoordelijke van de poetsdienst , Ilse De Henau, maatschappelijk
werker , wordt er een voorstel van aanpassing van het reglement van de poetsdienst met
dienstencheques voorgelegd.
De voorgestelde aanpassingen zijn beperkt en hebben betrekking op het fiscaal voordeel
(geen verwijzing meer naar het bedrag van het fiscaal voordeel want dit wijzigt), de
geldigheidsduur van een dienstencheques (nu 1 jaar) en een beperkt aantal aanpassingen
die betrekking hebben op telefoonnummers, kleine tekstuele aanpassingen en bevoegde
organen.
Bevoegdheid
Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Beslissing van de Raad van het OCMW van 13 april 2015 hoedende goedkeuring van het
reglement van de poetsdienst.
Advies en motivering
Aan het Vast Bureau wordt gevraagd om de voorgestelde aanpassingen aan het reglement
van de poetsdienst te bespreken.
Daarna kan het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau bespreekt het ontwerp van gewijzigd reglement voor de
poetsdienst
Artikel 2: De voorzitter van de raad wordt gevraagd de aanpassingen van het reglement te
agenderen op de agenda van de volgende vergadering van de raad.
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Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
Algemeen Directeur
Get Ann Naert

Burgemeester
Get Kris Poelaert

Voor eensluidend afschrift
De Algemeen Directeur,

Ann Naert

De Burgemeester,

Kris Poelaert
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