VAST BUREAU
BESLUITENLIJST ZITTING 24/08/2020
BESLOTEN ZITTING
Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuren notulen vast bureau zitting d.d. 10/08/2020

2.

Notulen en uittreksels OCMW-raad februari-juni 2020. Vaststellen van een fout

Kristof Vermeire
3.

Bevestiging van de in disponibiliteitstelling van een verpleegkundige in statutair verband
wegens ziekte

4.

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

5.

Logistiek. Aanwerving logistiek assistent (niveau D1-D3, halftijdse functie, contract
bepaalde duur van een jaar). Bevestiging afsluiten kandidatenlijst. Kennisneming resultaat.
Aanstelling

6.

Brugfiguur welzijn. Twee vacatures van deskundige (niveau B1-B3, in principe contracten
onbepaalde duur, voltijds). Procedures interne mobiliteit en aanwerving. Kennisneming
processen-verbaal selectieprocedures. Aanstellingen en aanleg wervingsreserve

7.

Sociale dienst. Voorstel tot vacaturemelding van drie bijkomende deeltijdse (0,6 VE)
functies maatschappelijk werker (niveau B1-B3, contract onbepaalde duur) te begeven bij
wijze van aanwerving uit de wervingsreserve

8.

Keuken. Procedure uitbreiding deeltijdse prestaties vacature deeltijdse functie (technisch
beambte, niveau E1-E3, 0,50 VE, contract onbepaalde duur, met ingang van 01/09/2020).
Afsluiten kandidatenlijst en uitbreiding deeltijdse prestaties

9.

Evaluatie tijdens de loopbaan. Opstart procedure periodieke evaluatie periode 01/07/2020 30/06/2022 voor alle personeelsleden

10.

Sociale dienst. Voorstel tot vacaturemelding van een deeltijdse functie (0,6 VE) van
maatschappelijk werker (niveau B1-B3, contract bepaalde duur van een jaar)

11.

DVC. Kennisneming van de langdurige afwezigheid van een zorgkundige
(werkverwijdering/zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof vanaf 01/10/2020). Voorstel tot
vacaturemelding (vol- of deeltijds zorgkundige, vervangingsovereenkomst onbepaalde duur)

12.

Technische dienst. Vacature technisch assistent - loodgieter (niveau D1-D3, voltijds,
contract onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit.
Kennisneming van de kandidatuur uit de wervingsreserve. Aanstelling

13.

Technische dienst. Vacature technisch assistent - schilder (niveau D1-D3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Kennisneming
van de kandidatuur uit de wervingsreserve. Aanstelling

14.

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) technisch assistent – loodgieter
(niveau D1-D3). Kennisneming van de einddatum van de wervingsreserve op 30/09/2020.
Voorstel tot verlenging

Eddy Gryson
15.

Opnieuw vaststellen van het huishoudelijk reglement van de lokale opvanginitiatieven voor
asielzoekers (LOI). Voorstel

16.

Vraag tot aanpassing bedrag algemene kosten LOI- woning Spuikomlaan

17.

Samenwerking collectieve schuldenregeling met jurist Antoon Coucke

18.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst /2020

19.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst /2020

20.

Leveren van hoog-laagbad voor dagverzorgingscentrum. Gunning

21.

Leveren van actieve tillift voor dienst rob van het wzc Jacky Maes. Gunning

22.

Aankoop drinkwaterfonteinen voor wzc Jacky Maes via raamcontract De Watergroep van de
gemeente Bredene. Gunning

