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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 18 DECEMBER 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 11 december 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 het verslag werking Woonzorgcentrum in de maand november 

2019. 

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

Onderwerp 3. - Goedkeuring gezamenlijk projectdossier: Geïntegreerd Breed Onthaal 

Meerjarenplanning 2020-2025. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt het gezamenlijk projectdossier “Geïntegreerd Breed Onthaal Meerjarenplanning 

2020-2025” goed, dat reeds werd goedgekeurd door de raad van bestuur van W13 op 25 oktober 

2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Vacant verklaren van de functie beambte keuken & catering, 0,5 VTE, met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie beambte keuken & catering wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur voor 0,5 

VTE.  

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

Onderwerp 5. - Permanent vacant verklaren van de functie zorgkundige/verpleegkundige, 

contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie zorgkundige/verpleegkundige wordt permanent vacant verklaard met contract onbepaalde 

duur.  

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

Onderwerp 6. - Permanent vaststellen selectiecommissie voor de vacature 

zorgkundige/verpleegkundige.  

BESLUIT 

 De leden van het vast bureau stellen permanent de selectiecommissie voor de vacature 

zorgkundige/verpleegkundige vast. 

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

Onderwerp 7. - Aanstellen van een zorgkundige met contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 8. - Aanstellen van een deskundige ergotherapeut met contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het vast bureau stelt een deskundige ergotherapeut aan met een contract onbepaalde duur.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Aanstellen van een deskundige psychologisch consulent met contract 

onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het vast bureau stelt een deskundige psychologisch consulent aan met een contract onbepaalde duur.   

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

Onderwerp 10. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Intrekking van de beslissing tot aanstelling van een raadsman voor de 

verdediging van de belangen van OCMW Zwevegem inzake dossier tot het 

verbouwen van appartementen tot studio's LOI. 

BESLUIT 

 Het vast bureau trekt de beslissing tot aanstelling van een raadsman beroepsprocedure LOI in. 

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

Onderwerp 13. - Zorg ID: gunning opdracht interim management - regularisatie. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de regularisatie van de gunning Zorg ID - opdracht interim management goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Kennisname notulen AV W13. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Algemene Vergadering van W13 van 29 

november 2019. 

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

 

 

 


