VAST BUREAU
BESLUITENLIJST ZITTING 24/02/2020

BESLOTEN ZITTING
Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuren notulen vast bureau zitting d.d. 10/02/2020

Kristof Vermeire
2.

Tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7. Aanstelling van een ongeschoold arbeider
voor onbepaalde duur met ingang van 02/03/2020

3.

Tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7. Aanstelling van een ongeschoold arbeider
voor onbepaalde duur met ingang van 09/03/2020

4.

Zorgkundige vlinder. Vacature vol- of deeltijdse betrekking(en)) (niveau C1-C2, contract
onbepaalde duur) via aanwerving. Bevestiging afsluiten kandidatenlijst. Kennisneming
proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg wervingsreserve

5.

Lokaal dienstencentrum. Procedure interne mobiliteit centrumleider (niveau B1-B3, voltijds,
statutair ingevolge overgangsbepaling). Kennisneming resultaat selectieprocedure.
Aanstelling met ingang van 01/03/2020

6.

Paramedici. Voorstel tot vacaturemelding van een deeltijdse functie
(dagverzorgingscentrum, niveau BV1-BV3, 0,35 VE, contract onbepaalde duur) via de
procedure van uitbreiding deeltijdse prestaties

7.

Verpleging. Voorstel tot vacaturemelding van een deeltijds gegradueerd verpleegkundige
(dagverzorgingscentrum, niveau C3-C4, 0,6 VE, contract onbepaalde duur) te begeven bij
wijze van interne mobiliteit

8.

Verzorging. Voorstel tot vacaturemelding van bijkomende vol- en deeltijdse zorgkundigen
(niveau C1-C2, contracten onbepaalde duur) te begeven bij wijze van aanwerving uit de
wervingsreserve

9.

Sociale dienst. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot verlenging
tewerkstelling van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) met ingang van 01/03/2020
(contract bepaalde duur van een jaar)

10.

wzc. Bevestiging tewerkstelling wijk-werkers voor de periode 24/02 - 30/06/2020. Aankoop
wijkwerk-cheques

Eddy Gryson
11.
12.

Sociale kruidenier 't Groot Verschil. Voorstel tot afsluiten van nieuwe huurovereenkomst
Kennisneming van het verslag van de intergemeentelijke stuurgroep (IGS) Geïntegreerd
Breed Onthaal (GBO) d.d. 04/02/2020

13.

Wegschenken meubilair uit rusthuis

14.

Kennisneming verslag gebruikersraad van het serviceflatcomplex Duinenzichterf d.d.
04/02/2020

15.

Organisatie dag van de zorg op 15/03/2020

16.

Vaststelling van de staat van de oninbare vorderingen voor het boekjaar 2020

17.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 341-343/2019 en 27-30/2020

18.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 25/2020

19.

Goedkeuring overdracht investeringsbudget van 2019 naar 2020 - deel OCMW

20.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 01/2020 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

21.

Hogere prijzen voor de aankoop van varkensvlees voor het wzc Jacky Maes. Kennisneming

22.

Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en AGB van diensten voor de
postverwerking gedurende de periode van 01/04/2020 tot 31/03/2021

23.

Bevestiging voor het gebruik van de polyvalente zaal van het sociaal huis op 15/02/2020
door sp.a voor het organiseren van een bestuursvergadering

