
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 18/02/2020

1 Personeelsdienst - Algemeen - Agenda Raad: Delegeren rechtspositieregeling categorie 1, 2 en 
3 van het OCMW-personeel - Principiële goedkeuring.

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

2 Personeelsdienst - Werving - Vacature ergotherapeut(e) (halftijds) - Afsluiten kandidaturenlijst 
+ openverklaring - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten en de vacature voor halftijdse ergotherapeut(e) wordt opnieuw 
open verklaard.

3 Personeelsdienst - Werving - Aanstelling jobstudent logistiek assistent WZC Yserheem 2020 - 
Goedkeuring.

Een jobstudent in de logistiek worden aangesteld in het woonzorgcentrum voor het jaar 2020..

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

Na de gevoerde selecties wordt een nieuwe medewerker aangesteld. 

5 Personeelsdienst - Werving - Vacature hoofdverpleegkundige - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

6 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

7 Welzijnsdienst - Algemeen - Lokale gezondheidsenquête - Deelname - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

8 Lokaal dienstencentrum - Algemeen - Ondersteuning en samenwerking met lokaal 
dienstencentrum te Vladslo en hun minder mobielen centrale - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de ondersteuning en samenwerking met het lokaal 
dienstencentrum te Vladslo en hun minder mobielen centrale.

9 Lokaal dienstencentrum - Werking - Dag van de buren - Bekendmaking organisatie en wedstrijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de bekendmaking van de organisatie "Dag van de buren", met de 
daaraan verbonden wedstrijd.

10 Woonzorgcentrum - Algemeen - Aankoop poetskarren en materiaal woonzorgcentrum 
Yserheem - Goedkeuring en gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning.

11 Woonzorgcentrum - Algemeen - Agenda Raad: Aankoop vis- en visproducten WZC Yserheem - 
Lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.
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Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
raad. 

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

14 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.

15 Dagorde OCMW-raad - Vaststelling zitting op 02/03/2020 aansluitend op de gemeenteraad.

De dagorde voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 02/03/2020 wordt vastgesteld.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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