BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 20 NOVEMBER 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 13 november 2019.

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

2. - Nazicht agenda OCMW-raad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de OCMW-raad op maandag 25 november 2019 wordt
nagezien en punt per punt wordt het bevoegde lid van het vast bureau aangeduid, dat de voorziene
agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Ingebruikname doorgangswoning.

BESLUIT
Het vast bureau beslist om de betrokken woning in te huren als doorgangswoning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige psychologisch consulent.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 november 2019

De kandidatenlijst voor de vacature deskundige psychologisch consulent wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vacant verklaren van de functie zorgkundige, contract onbepaalde duur, voor
een totaal van 1 VTE.

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

6. - Aanstellen van zorgkundigen met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau stelt zorgkundigen aan met een contract van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. - Kennisname ontslag wegens pensionering van twee technisch beambten
keuken & catering.

BESLUIT
De leden van het vast bureau nemen kennis van het ontslag wegens pensionering van twee technisch
beambten keuken & catering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 november 2019

Onderwerp

10. - Kennisname notulen RVB W13.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van W13 in zitting van 25
oktober 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 november 2019

