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1 Personeelsdienst - Algemeen - Audit WZC Yserheem - Aanstelling begeleiding - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om een firma aan te stellen die de implementatie van de aanbevelingen 
van de audit kan begeleiden.

2 Personeelsdienst - Werving - Aanstelling vervanging keukenhulp - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een nieuwe medewerker aangesteld.

3 Personeelsdienst - Werving - Overgang naar volgende weddeschaal - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de overgang van een werknemer naar de volgende weddeschaal.

4 Personeelsdienst - Werving - Akteneming proces-verbaal en aanstelling zorgkundige - 
Goedkeuring.

De selecties werden uitgevoerd. De geslaagde kandidaat wordt aangesteld.

5 Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch beambten 
schoonmaak en de selectiecommissie - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties worden twee nieuwe medewerkers aangesteld.

6 Personeelsdienst - Loopbaan - Annulatie Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring.

De werknemer annuleert de vermindering van prestaties met 1/5e in het kader van Vlaams 
zorgkrediet.

7 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging deeltijds onbetaald verlof - Goedkeuring.

De werknemer vermindert haar prestaties met 1/5de in het kader van deeltijds onbetaald verlof. 

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

10 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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