Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 17.10.2018
Aanwezig:
Jan Anciaux, Hugo Asselman, Albert Beerens, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Trui Olbrechts, Anne
Sobrie, Chantal Mostaert, Bert Carleer (secretaris)
Verontschuldigd:
Corinne Olbrechts
De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 12u40.
Agendapunten :
1. Goedkeuring notulen vergadering DC 03.10.2018
De verslaggeving over wat uiteindelijk besloten is m.b.t. de communicatie en promotie, is
onduidelijk. Na aanpassingen aan de opmerkingen van de aanwezigen, wordt het verslag
goedgekeurd.
2. Personeel en organisatie
• Aanwerving nieuwe polyvalent medewerker & samenstelling wervingsreserve
De op proef aangeworven medewerker heeft de dienst reeds na 2 dagen verlaten omdat het werk
de
haar fysiek te zwaar is. Derhalve werd de 2 op de werfreserve gecontacteerd, zij kan aan de slag
vanaf 10 november 2018.
Besluit:
Het DC gaat akkoord met de aanwerving van de 2

de

op de werfreserve.

• Vervanging 3Wplus medewerker
Het is moeilijk om een geschikte vervanger te vinden voor de 3Wplus-medewerker die de
organisatie verlaat op 17 oktober 2018. De omliggende OCMW’s werden inmiddels gecontacteerd
met de vraag of zij een doelgroepmedewerker ter beschikking kunnen stellen via 3Wplus.
Besluit:
Er wordt een nieuw e-mail gericht aan de OCMW-voorzitters met leden van het DC in kopie.
3. Financiën & strategisch beleid
• Beleidsnota 2019
Nota : (ontwerp van) beleidsnota 2019, RvB 24 oktober 2018
De directeur geeft toelichting bij de beleidsnota 2019. Het is de laatste nota me doelstellingen en
actiepunten in deze beleidscyclus.
Besluit:
De ontwerpnota wordt aangepast aan de opmerkingen van het DC en voorgelegd aan de RvB van 24
oktober 2018
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• Budget
Nota : excel-tabel begroting 2019
De directeur geeft toelichting bij de cijfers.
Besluit:
De begroting wordt na bespreking goedgekeurd en voorgelegd aan de RvB van 24 oktober 2018.
4. Varia
Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de vergadering om 13u30.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

