BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 25 SEPTEMBER 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. - Goedkeuring notulen vast bureau van de zitting van 18 september 2019.

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

2. - Verslag werking WZC.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van en bespreekt het verslag over de werking van het
Woonzorgcentrum voor de maand augustus 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Vacant verklaren van de functie directeur zorg, 1 VTE, in statutair verband.

BESLUIT
De functie directeur zorg wordt vacant verklaard in statutair verband.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature directeur zorg.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature directeur zorg wordt vastgesteld.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vacant verklaren van de functie deskundige diëtist, 0,5 VTE, met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie deskundige diëtist wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur voor 0,5 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige HR.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature deskundige HR wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Bestellingen.

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

8. - Mandaten.

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

9. - Verlenging aanstelling interim-manager WZC Sint-Amand: keuze wijze van
gunnen, goedkeuring offerte en gunning.

BESLUIT
De opdracht ' Verlengen interimmanagement WZC-Sint-Amand" wordt gegund aan Zorg ID bvba,
Satijnstraat 11, 9030 Mariakerke, onder de voorwaarden van de ingediende offerte, dit vanaf 26
september 2019, tot en met 31 december 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

10. - Kennisname arbeidsongevallen en consolidaties 0% 3e CPBW.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen en consolidaties 0% OCMW van het 3e comité
preventie en bescherming op het werk 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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