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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 19 MEI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, leden van het vast bureau; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marc Claeys, lid van het vast bureau 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen vast bureau. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Nazicht agenda OCMW-raad. 

BESLUIT 

 De agenda 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. - Vacant verklaren van de functie deskundige buurtwerker met een 

arbeidsovereenkomst bepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie deskundige buurtwerker wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst bepaalde 

duur. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 27 mei 2020 

 

Onderwerp 4. - Vacant verklaren van de functie ergotherapeut met een arbeidsovereenkomst 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie ergotherapeut wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  

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

Onderwerp 5. - Vacant verklaren van de functie beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur voor een totaal van 2 VTE.  

BESLUIT 

 De functie beambte schoonmaak wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur.  

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

Onderwerp 6. - Aanstelling van een deskundige buurtwerker met een arbeidsovereenkomst 

van bepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige buurtwerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

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

Onderwerp 7. - Aanstelling van een ergotherapeut met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een ergotherapeut wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaald duur. 

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

Onderwerp 8. - Aanstelling van 2 VTE technisch beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 2 VTE technisch beambte schoonmaak worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

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

 

 

 


