VAST BUREAU
BESLUITENLIJST ZITTING 06/07/2020
BESLOTEN ZITTING
Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuren notulen vast bureau zitting d.d. 29/06/2020

2.

Poolstok. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op 04/09/2020

Kristof Vermeire
3.

paramedici. Verlening ontslag op 31/08/2020 aan een voltijds statutair ergotherapeut
(niveau BV1-BV3) met oog op de oppensioenstelling per 01/09/2020

4.

Administratie/onthaal wzc. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot
bevestiging vacaturemelding van een jobstudent (periode midden juli - 31/08/2020)

5.

Kine/ergo/logo. Bevestiging van de herziening van de vacaturemelding (vol- of deeltijds
kine/ergo/logo i.p.v. voltijds ergotherapeut) en van de publicatie

6.

Verzorging. Aanwervingsprocedure zorgkundigen (niveau C1-C2, vol- of deeltijdse functies
(max. 2 VE), contracten onbepaalde duur). Bevestiging afsluiten kandidatenlijst en
aanstelling selectiecommissie. Kennisneming resultaat selectieprocedure. Aanstelling en
vaststelling einddatum contract van een voltijds zorgkundige op 07/07/2020.

7.

Verpleging. Aanwervingsprocedure gegradueerd verpleegkundigen (niveau C3-C4, vol- of
deeltijdse functies (max. 1,5 VE), contracten onbepaalde duur). Bevestiging afsluiten
kandidatenlijst en aanstelling selectiecommissie. Kennisneming resultaat selectieprocedure.
Aanstelling

8.

Keuken. Vacature technisch beambte (niveau E1-E3, halftijds, contract onbepaalde duur).
Afsluiten kandidatenlijst en aanstelling selectiecommissie

9.

Technische dienst (voltijdse functie van technisch assistent - loodgieter (niveau D1-D3)
(gemeenschappelijk met gemeente), contract onbepaalde duur). Kennisneming procesverbaal selectie en aanleg wervingsreserve. Voorstel tot vacaturemelding bij wijze van
interne mobiliteit - en onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten
zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving met aanstelling vanuit de wervingsreserve

10.

Zomerpersoneel

verzorging.

Intrekking

aanstelling

en

herziening

einddatum

Eddy Gryson
11.

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met Agentschap Inburgering en Integratie

12.

Afsluiten nieuwe huurovereenkomst SK (herziening)

13.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 165 -166/2020

14.

Huur op lange termijn van een koelwagen zonder aankoopoptie voor het wzc Jacky Maes.
Gunning

15.

Goedkeuring promotiecampagne ter gelegenheid
dienstencentrum

van de opening

van

het lokaal

Kristof Vermeire
16

Toegevoegd punt:
Financiële dienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds,
vervangingscontract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling

Steve Vandenberghe
17.

OCMW-raad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 17/07/2020

