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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 4 FEBRUARI 2020 

 

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. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 28 januari 2020 goed. 

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

Onderwerp 2. - Aanstellen van een zorgkundige met contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 4. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 5. - Vastleggen regels in het organisatiebeheersingssysteem met betrekking tot de 

kredietbewaking en aanpassing raming. 

BESLUIT 

 Het vast bureau legt de regels vast met betrekking tot de kredietbewaking en aanpassing raming. 

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

Onderwerp 6. - Afvalophaling en -verwerking: goedkeuring van in house opdracht door IMOG 

tot en met 31 december 2020. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt het afsluiten van de in house opdracht met IMOG goed. 

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

Onderwerp 7. - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor het leveren van anti-

decubitus-systemen (alternerende matrassen en zitkussens) van Creat (Farys). 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de instap in de raamovereenkomst voor het leveren van anti-decubitus-

systemen (alternerende matrassen en zitkussens) van Creat (Farys) goed. 

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

Onderwerp 8. - Kennisname ontslag van een zorgkundige aangesteld met een contract 

onbepaalde duur.  

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 9. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een zorgkundige.  

BESLUIT 

 De leden van het vast bureau nemen kennis van het ontslag wegens pensionering van een 

zorgkundige.  

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


