VAST BUREAU
AGENDA ZITTING 27/07/2020
BESLOTEN ZITTING
Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuren notulen vast bureau zitting d.d. 13/07/2020

Kristof Vermeire
2.
Tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7. Aanstelling van een ongeschoold arbeider
voor onbepaalde duur met ingang van 01/08/2020
3.
Financiële
dienst/ICT.
Kennisneming
evaluatie
re-integratietraject
van
een
boekhouder/veiligheidsconsulent (met deeltijdse dienstprestaties ingevolge progressieve
werkhervatting). Voorstel tot verlenging re-integratieplan vanaf 01/08/2020
4.
Technische dienst (voltijdse functie van technisch assistent - schilder (niveau D1-D3)
(gemeenschappelijk met gemeente), contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal
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
5.
Personeelsdienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst bevordering
6.
Dienst animatie. Vacature van een halftijds animator (niveau C1-C2, contract onbepaalde
duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten bevordering. Bevestiging afsluiten kandidatenlijst
aanwerving en samenstelling selectiecommissie. Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling
7.
Huis van het kind/huiswerkbegeleiding. Vacature van een deskundige (niveau B1-B3,
contract onbepaalde duur, voltijds waarvan halftijds sociale maribel). Kennisneming proces-verbaal.
Aanstelling en aanleg wervingsreserve
8.
Kine/ergo/logo. Vacature (niveau BV1-BV3, voltijds, contract bepaalde duur van een jaar),
bevestiging afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en aanstelling
9.
Keuken. Aanwervingsprocedure halftijdse functie technisch beambte (niveau E1-E3, contract
onbepaalde duur). Bevestiging aanstelling extern jurylid. Kennisneming proces-verbaal. Aanstelling
en aanleg wervingsreserve
10.
Keuken. Voorstel tot vacaturemelding van twee bijkomende halftijdse functies OCMWtechnisch beambte (niveau E1-E3, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van aanwerving
uit de wervingsreserve
11.
Onderhoud. Voorzien in de vervanging van de afwezigheid wegens werkverwijdering,
zwangerschaps- en bevallingsverlof van een deeltijds technisch beambte door de uitbreiding van de
prestaties (50 %) van een halftijds technisch beambte
Eddy Gryson
12.
Aanvraag tot
woongelegenheden
13.

bijkomende

erkenning

als

rust-

en

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 181/2020

verzorgingstehuis

voor

drie

14.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 188/2020

15.
Raamovereenkomst voor aankoop van incontinentiemateriaal
opdrachtencentrale van het zorgbedrijf Roeselare. Goedkeuren verlenging

door middel van de

