VAST BUREAU
BESLUITENLIJST ZITTING 02/12/2019

Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuring notulen zitting vast bureau d.d. 18/11/2019

2.

Vaststellen van de omgevingsanalyse bij het meerjarenplan 2020 - 2025

3.

Aankoop licenties New Horizon

4.

Afsluiten van het addendum op de huurovereenkomst voor fotokopieertoestellen en printers
met Canon nv

Kristof Vermeire
5.

Tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7. Aanstelling van een ongeschoold arbeider
voor onbepaalde duur met ingang van 05/12/2019

6.

Interne mobiliteit. Vacature gegradueerd verpleegkundige (vol- of deeltijds, contract
onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst en vaststelling selectiecommissie

7.

Voorbereidend dossier raad. Wijziging van het arbeidsreglement - versie wzc Jacky Maes
(bijlage 1: uurroosters - vaste werktijden) en versie jobstudenten (bijlage 1: uurroosters)

8.

Zorgkundigen. Kennisneming ontslagname en diverse plaatsen op kader die niet voor
onbepaalde duur ingevuld zijn. Voorstel tot vacaturemelding voor 0,75 VE via bevordering
en 1 VE via aanwerving (vol- of deeltijds, contract onbepaalde duur) met aanleg van een
wervingsreserve en bekendmaking

9.

Verpleegkundigen. Kennisneming diverse plaatsen op kader die niet voor onbepaalde duur
ingevuld zijn. Voorstel tot vacaturemelding voor 2 VE via aanwerving (vol- of deeltijds,
contract onbepaalde duur) met aanleg van een wervingsreserve en bekendmaking

10.

Dienst onderhoud. Bevestiging tewerkstelling wijkwerkers voor de periode 21/10/2019 31/12/2019. Aankoop wijkwerkcheques

11.

Verpleging. Intrekking aanstelling van een deeltijds (25 %) verpleegkundige en voorzien in
de vervanging van een verpleegkundige, deeltijds afwezig ingevolge onbetaald verlof, door
de deeltijdse uitbreiding van de prestaties van een verpleegkundige vanaf datum
indiensttreding

12.

Dienst onderhoud. Tewerkstelling wijkwerkers voor de periode 01/01/2020- 30/06/2020.
Aankoop wijkwerkcheques

Eddy Gryson
13.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 271-272/2019

14.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 273/2019

15.

Kennisneming verslag stafvergadering wzc Jacky Maes d.d. 20/11/2019

16.

Kennisneming van de 2de budgetwijziging 2019 OCMW bestaande uit de verklarende nota,
de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

17.

Kennisneming van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

18.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 04/2019 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

19.

Levering van sanitaire voorzieningen voor het wzc Jacky Maes. Gunning

Steve Vandenberghe
20.

OCMW-raad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 16/12/2019

