
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 17/03/2020

1 Personeelsdienst - Werving - Vacature hoofdverpleegkundige - Aktename proces-verbaal + 
openverklaring + vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie van hoofdverpleegkundige wordt opnieuw 
openverklaard.

2 Personeelsdienst - Werving - Akteneming proces-verbaal en aanstelling administratief 
medewerker dienstencentrum - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een administratief medewerker onthaal aangesteld en wordt de 
werfreserve vastgesteld.

3 Personeelsdienst - Werving - Vacature nachtzorgkundige - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

4 Personeelsdienst - Werving - Ontslag technisch beambte Woonzorgcentrum - Aktename.

Er wordt akte genomen van het ontslag van een technisch beambte schoonmaak.

5 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

De werknemer vermindert prestaties voltijds en daarna met 1/5e in het kader van Vlaams Zorgkrediet.

6 Secretariaat - Algemeen - Wegens corona voorstel digitale raad voor maatschappelijk welzijn 
op 30/03/2020 - Goedkeuring.

Het voorstel tot digitaal te vergaderen met de raad voor maatschappelijk welzijn op 30/03/2020 wordt 
goedgekeurd.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

9 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag wordt goedgekeurd.

10 Dagorde OCMW-raad - Vaststelling digitale zitting op 30/03/2020 aansluitend op de 
gemeenteraad.

De dagorde voor de digitale zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 30/03/2020 wordt 
vastgesteld.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur wnd. De voorzitter
Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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