BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 15 SEPTEMBER 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
leden van het vast bureau;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Onderwerp

Isabelle Degezelle, lid van het vast bureau

1. - Goedkeuring notulen vast bureau.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda OCMW-raad.

BESLUIT
De leden van het vast bureau stellen de agenda vast voor de zitting van de OCMW-raad die doorgaat
op 28 september 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Vacant verklaren van de functie teamcoördinator zorg met een
arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie teamcoördinator zorg wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker.

BESLUIT
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De kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature teamcoördinator zorg.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature teamcoördinator zorg wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. - Mandaat en goedkeuring gunning voor de raamovereenkomsten 'ophaling
afvalfracties in rolcontainers in IMOG regio' en 'ophaling afvalfracties in semiondergrondse containters in IMOG regio'.

BESLUIT
Het vast bureau geeft mandaat en goedkeuring aan de gunning voor de raamovereenkomsten
'ophaling afvalfracties in rolcontainers in IMOG regio' en 'ophaling afvalfracties in semi-ondergrondse
containters in IMOG regio'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Kennisname ontslag van een HR-deskundige zorg aangesteld met een contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een medewerker.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Kennisname ontslag van een verpleegkundige nacht aangesteld met een
contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een medewerker.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Kennisname besluiten algemeen directeur.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand
augustus 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Kennisname besluiten directeur zorg.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de directeur zorg genomen in de maand augustus
2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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