VAST BUREAU
BESLUITENLIJST ZITTING 09/11/2020
BESLOTEN ZITTING
Steve Vandenberghe
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/10/2020

2.

Nieuwjaarsgeschenk voor het personeel. Principiële gunning van de opdrachten.

Kristof Vermeire
3.

Paramedici. Vacature kinesist (niveau BV1-BV3, voltijds, contract bepaalde duur van een
jaar). Bevestiging wijze bekendmaking, afsluiten kandidatenlijst en samenstelling
selectiecommissie. Kennisneming resultaat selectie en aanstelling

4.

Zorgmanager. Voorstel tot openverklaring via bevorderingsprocedure van een zorgmanager
(niveau A1a-A3a, voltijds, contract onbepaalde duur)

5.

Rechtspositieregeling. Principiële goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. Invoeren
van een aanmoedigingspremie (onder de vorm van een consumptiecheque) n.a.v. de
geleverde prestaties in het wzc tijdens de coronacrisis in de periode 13/03–12/06/2020.
Uitbreiding tewerkstellingsniveau zorgkundigen (voorzien van niveau D1-D3 (naast huidige
C1-C2)) en wijziging diplomavoorwaarden

6.

Formatie. Principiële goedkeuring wijziging zorgkundigen (uitbreiding
tewerkstellingsniveau (voorzien van niveau D1-D3 (naast huidige C1-C2))

7.

Verzorging - wzc. Bevestiging intrekking per 02/11/2020 van de halftijdse vervangende
aanstelling van een bejaardenhelpster (niveau D1-D3) ingevolge de reeds vervangen
afwezigheid wegens zorgkrediet van een zorgkundige

8.

Verzorging. Voorzien in de vervanging van de halftijdse afwezigheid van een
bejaardenhelper en een sanitair helper door de bevestiging van de aanstelling van een
zorgkundige met twee halftijdse vervangingscontracten van onbepaalde duur per
30/10/2020

9.

Vacatures twee halftijdse plaatsen logistiek assistent (niveau D1-D3, contract onbepaalde
duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten bevordering. Afsluiten kandidatenlijst
aanwerving

10.

Secretariaat. Vacatures vol- en halftijds administratief medewerker (niveau C1-C3, contract
onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten
kandidatenlijsten aanwerving

aantal

en

Eddy Gryson
11.

Wijziging gebruiksreglement Serviceflatcomplex Duinenzichterf

12.

Belactie 'Bredenaars bellen Bredenaars' georganiseerd door het lokaal dienstencentrum:
beschikbaar stellen gebruikerslijsten

13.

Indienen aanvraag tot voorlopige bewindvoering voor een bewoner van het wzc Jacky Maes

14.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 307/2020

15.

Voorbereidend dossier raad.
dienstjaar 2020

Vaststelling van de staat van de landpachten voor het

16.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 313 /2020

17.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijsten 317, 318 en 319/2020

18.

Goedkeuren koffieprijs voor de periode 01/01-31/12/2021

19.

Opdracht levering van gleiswaren periode 01/01/2021-31/12/2023 voor het wzc Jacky Maes.
Goedkeuring voorwaarden, kostenprijsraming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen firma's

20.

Opdracht leveren van vlees, vleeswaren en gevogelte voor het wzc Jacky Maes periode
01/01/2021-31/12/2022. Gunnen van de opdracht

Steve Vandenberghe
21.

OCMW-raad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 23/11/2020

