BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 8 JANUARI 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp

1. - Kennisname verslag comité bejaardenzorg.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van het verslag van het comité bejaardenzorg van 27 november 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Aktename ontslag wegens pensionering van een technisch beambte logistiek.

BESLUIT
Het vast bureau neemt akte van een ontslag wegens pensionering van een technisch beambte logistiek
met ingang op 1 maart 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Vacant verklaren van 0,8 VTE zorgkundige, contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau verklaart de functie 0,8 VTE zorgkundige vacant voor een contract van onbepaalde
duur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 januari 2019.

Onderwerp

4. - Aanstellen van een zorgkundige met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een zorgkundige wordt aan met een contract van onbepaalde duur met ingang
op 8 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vacant verklaren van 0,5 VTE zorgkundige nacht, contract onbepaalde duur,
via procedure interne mobiliteit.

BESLUIT
Het vast bureau verklaart de functie zorgkundige nacht 0,5 VTE vacant via procedure interne
mobiliteit. De selectieprocedure bestaat minstens uit een gestructureerd interview.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Ter beschikking stellen van een technisch assistent/beambte logistiek met
contract onbepaalde duur van gemeente aan OCMW.

BESLUIT
Het vast bureau beslist om een personeelslid van de gemeente Zwevegem ter beschikking te stellen
van het OCMW Zwevegem als technisch assistent/beambte logistiek met een contract van onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Aanstellen van een technisch beambte onderhoud met een contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een technisch beambte onderhoud 28,5/38 aan met een contract van onbepaalde
duur met ingang op 1 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Aanstellen van een technisch beambte onderhoud met een
arbeidsovereenkomst bepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een technisch beambte onderhoud 9,5/38 aan met een contract bepaalde duur
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 januari 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Aanstellen van een administratief assistent met een contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een administratief assistent 24/38 aan met een contract van onbepaalde duur
met ingang op 1 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Varia - regeling werkzaamheden Vast Bureau.

BESLUIT
Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van donderdag 10 januari 2019 tot en met
vrijdag 25 januari 2019.
Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt dhr. burgemeester – voorzitter Vast
Bureau gedurende zijn tijdelijke afwezigheid vervangen door eerste schepen Eliane Spincemaille, die
tijdens deze periode instaat voor de ondertekening van de briefwisseling en de notulen van het Vast
Bureau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 januari 2019.

