
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 30/04/2019

1 Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een zorgkundige wordt vastgesteld. 

2 Personeelsdienst - Algemeen - Vervanging deskundige animatie - Goedkeuring. 

De vervanging van de deskundige animatie in het WZC Yserheem wordt goedgekeurd.

3 Personeelsdienst - Werving - Aanstelling jobstudent zorg WZC Yserheem 2019 - WZC Yserheem 
- Goedkeuring.

Een jobstudent in de zorg wordt aangesteld in het woonzorgcentrum.

4 Personeelsdienst - Werving - Openverklaring en bekendmaking administratief medewerker - 
Goedkeuring.

De functie van administratief medewerker onthaal wordt open gesteld.

5 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de pensionering van het personeelslid met ingang van 01/11/2019.

6 Secretariaat - Algemeen - Volkstuin 't Spoor - Toewijzing perceel - Goedkeuring.

Er werd een perceeltje van de volkstuin opgezegd, waardoor deze aan iemand anders wordt 
toegezegd.

7 Gebouwen, facility en patrimonium - Verhuur seniorenwoning - Seniorenwoning - Tijdelijke 
domicilie - Goedkeuring.

Er wordt toegestaan dat er een tijdelijke domicilie wordt geplaatst.

8 Sociale dienst - Algemeen - Agenda raad: samenwerkingsovereenkomst BIZ-OCMW - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
raad. 

9 Welzijnsdienst - Algemeen - Agenda raad: engagementsverklaring preventieve 
gezondheidszorg -Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
raad. 

10 Woonzorgcentrum - Algemeen - Aanstelling interimbureaus voor zorg- en verpleegkundig 
personeel - Lijst leveranciers - Goedkeuring.

De lijst van aan te schrijven leveranciers wordt goedgekeurd.

11 Financiën - Betaalbaar stellen financiën - Betaalbaarstelling facturen gedelegeerde 
budgethouders - Aktename.

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

12 Financiën - Betaalbaar stellen financiën - Betaalbaarstelling facturen budgethouder vast bureau 
- Goedkeuring.



De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

13 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.
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