
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 12/11/2019

1 Personeelsdienst - Werving - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een logistiek assisten wordt vastgesteld. 

2 Personeelsdienst - Werving - Ontslag keukenhulp + openverklaring keukenhulp en logistiek 
assistent - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontslag van een keukenhulp. De functie van keukenhulp en 
logistiek assistent wordt open verklaard.

3 Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch beambte 
schoonmaak - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een technisch beambte schoonmaak aangesteld.

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

Er wordt goedkeuring gegeven aan de pensionering van het personeelslid met ingang van 01/05/2020.

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

Er wordt goedkeuring gegeven aan de pensionering van het personeelslid met ingang van 01/07/2020.

6 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging Vlaams zorgkrediet - Goedkeuring.

De werknemer vermindert prestaties met 1/2de in het kader van zorgkrediet.

7 Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhouds- en renovatiewerken - WZC Yserheem - 
Warmtekrachtkoppeling - Vervangen rookgaskoeler - Goedkeuring gunning.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de offerte voor vervanging van de rookgaskoeler van de 
warmtekrachtkoppeling. 

8 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Recht van voorkoop - 
Kiekenstraat 22 - Goedkeuring.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

9 Cluster tewerkstelling - Werking - Agenda raad: Samenwerkingsovereenkomst 'De Opstap' - 
Toetreding OCMW Koekelare - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
OCMW-raad.

10 Beheer - Algemeen - Verhoging dagprijs en supplement distributie - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
OCMW-raad.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.
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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.

14 Dagorde OCMW-raad - Vaststelling zitting op 25/11/2019 aansluitend op de gemeenteraad.

De dagorde voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 25/11/2019 wordt vastgesteld.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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