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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 14 JULI 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 voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Verslag werking WZC. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het verslag werking Woonzorgcentrum in de maand juni 2020. 

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

Onderwerp 3. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een 

maatschappelijk werker Mens aangesteld met een arbeidsovereenkomst 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De arbeidsovereenkomst van een maatschappelijk werker Mens wordt in onderling overleg beëindigd. 

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

Onderwerp 4. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een administratief 

assistent aangesteld met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

BESLUIT 
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 De arbeidsovereenkomst van een administratief assistent wordt in onderling overleg beëindigd. 

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

Onderwerp 5. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker sociale 

dienst.  

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker sociale dienst wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 6. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature administratief 

medewerker sociale dienst. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker sociale dienst wordt vastgesteld. 

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

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 diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 10. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een technisch beambte 

schoonmaak. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het ontslag wegens pensionering. 

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

 

 

 


