BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 13 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau;

Afwezig:

Kristof Vromant en Marc Claeys, leden van het vast bureau afwezig voor
agendapunt 3.

Onderwerp

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

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

2. - Vaststellen agenda OCMW-raad.

BESLUIT
De leden van de het vast bureau stellen de agenda van de OCMW-raad van 25 november 2019 vast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Aanstellen van een directeur zorg in statutair verband met een proefperiode
van één jaar.

BESLUIT
Het vast bureau stelt een directeur zorg aan in statutair verband met een proefperiode van één jaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 15 november 2019

Onderwerp

4. - Aanstellen van een expert projectwerking met contract onbepaalde duur.

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

5. - Bestellingen.

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

6. - Mandaten.

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

7. - Aanduiding adjunct-DPO.

BESLUIT
De functionaris voor de gegevensbescherming, ook DPO genoemd, kan bijgestaan worden door een
aantal adjuncten. Dit omdat er soms specifieke expertise nodig is bij het uitoefenen van de functie. Er
wordt voorgesteld een adjunct aan te stellen voor permanenten ondersteuning met betrekking tot ICTtechnische thema's. Voor het juridische luik wordt een adjunct aangesteld als doublure bij afwezigheid
van de functionaris voor gegevensbescherming.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
De leden van het vast bureau nemen kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in
de maand oktober 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 15 november 2019

