BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 21 AUGUSTUS 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Onderwerp

Marc Claeys, lid van het vast bureau

1. - Goedkeuring notulen vast bureau van de zitting van 6 augustus 2019.

BESLUIT
De leden van het vast bureau keuren de notulen van de vorige zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Ambtshalve herplaatsing van een verpleegkundige voor de duur van twee
maanden.

BESLUIT
Een verpleegkundige wordt voor de duur van twee maanden ambtshalve herplaatst in de functie van
zorgkundige.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Regularisatiebesluit van het vast bureau van 14 mei 2019 betreffende de
aanstelling van een hulpkok/beambte keuken & catering met een contract
bepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau regulariseert het besluit van 14 mei 2019 betreffende de aanstelling van een
hulpkok/beambte keuken & catering met een contract bepaalde duur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van ……….

Onderwerp

4. - Vacant verklaren van de functie deskundige HR, 1 VTE, met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie deskundige HR wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur voor 1 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vacant verklaren van de functie expert projectwerking, 1 VTE, met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie expert projectwerking wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur voor 1 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Vacant verklaren van de functie verpleegkundige, contract onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie verpleegkundige wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Aanstellen van een beambte keuken & catering met een arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een beambte keuken & catering aan met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Aanstellen van een verpleegkundige met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een verpleegkundige aan met een contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Ontslag hoofdverpleegkundige aangesteld met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.
Bekendmaking webtoepassing op datum van ……….

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van een hoofdverpleegkundige, aangesteld voor onbepaalde duur, wordt
beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Beëindigen arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een
ergotherapeute aangesteld met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van een ergotherapeute wordt in onderling overleg beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Bestellingen.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Mandaten.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand juni en
juli 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van ……….

