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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 4 DECEMBER 2019 

 

Aanwezig: Eliane Spincemaille, dd. voorzitter; 

Isabelle Degezelle, dd. voorzitter voor agendapunt 8; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

leden van het vast bureau; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau 

Afwezig: Eliane Spincemaille, voorzitter van het vast bureau afwezig voor agendapunt 8 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen vast bureau van de zitting van 27 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 16 december 2019 vast. 

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

Onderwerp 3. - Ingebruikname doorgangswoning Kwadepoelstraat 6/104. 

BESLUIT 

 Het vast bureau gaat akkoord met de ingebruikname van de doorgangswoning in de Kwadepoelstraat 

6/104. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Vacant verklaren van de functie beambte keuken & catering,0,75 VTE, met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie beambte keuken & catering wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur voor 0,75 

VTE.  

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

Onderwerp 5. - Aanstellen van twee beambten keuken & catering met een 

arbeidsovereenkomst bepaalde duur/onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het vast bureau stelt twee beambten keuken & catering aan.  

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

Onderwerp 6. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Wijnen, cava's en champagne 2020-2021 voor OCMW, gemeente en 

gemeentescholen Zwevegem - Gunning opdracht. 

BESLUIT 

 Het vast bureau gunt de opdracht "Wijnen, cava's en champagne 2020-2021 voor OCMW, gemeente 

en gemeentescholen Zwevegem". Gemeente Zwevegem en gemeentescholen Zwevegem zullen in 

kennis worden gesteld van dit besluit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Project buurtwerk Zwevegem - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze 

van gunnen en lijst aan te schrijven dienstverleners. 

BESLUIT 

 Het vast bureau geeft goedkeuring aan de opdracht met vaststellen wijze van gunnen en lijst aan te 

schrijven dienstverleners, voor het project buurtwerk Zwevegem. 

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

Onderwerp 10. - Kennisname ontslag van een zorgkundige aangesteld met een contract 

onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een zorgkundige.   

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

Onderwerp 11. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maanden 

oktober 2019. 

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

 

 

 


