
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 16/06/2020

1 Personeelsdienst - Algemeen - Verlenging arbeidsovereenkomst keukenhulp - Goedkeuring.

De werknemer krijgt een contract van onbepaalde duur.

2 Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten onderhoud woonzorgcentrum - 
Aanstelling - Goedkeuring.

Binnen de verschillende diensten worden jobstudenten aangesteld.

3 Personeelsdienst - Werving - Vacature hoofdverpleegkundige - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De functie van hoofdverpleegkundige werd open gesteld. De jury voor deze selectie wordt 
samengesteld.

4 Personeelsdienst - Werving - Vacature ergotherapeut(e) (halftijds) - Afsluiten kandidaturenlijst 
en openverklaring - Goedkeuring.

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

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

7 Personeelsdienst - Werving - Akteneming proces-verbaal - Goedkeuring.

De selecties werden uitgevoerd.

8 Personeelsdienst - Werving - Verlenging vacature verpleegkundige met affiniteit voor 
referentiewerking dementie - Goedkeuring.

De openverklaring van de functie van verpleegkundige met affiniteit voor referentiewerking dementie 
wordt verlengd.

9 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een logistiek assistent krijgt de goedkeuring om onbetaald verlof op te nemen in 2020.

10 Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Agenda Raad: Opstalrecht perceel grond aan 
Fluvius - Principiële goedkeuring.

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

11 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Aanstelling landmeter-expert 
voor bepaalde diensten - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om de opdracht te gunnen. 
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12 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Agenda Raad: Verkoop grond 
Nieuwkapelle - Principiële goedkeuring en aanstellen landmeter.

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

13 Sociale dienst - Algemeen - Stopzetting samenwerking met OCMW Alveringem 'De Passage' - 
Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de stopzetting door OCMW Alveringem. 

14 Sociale dienst - Algemeen - Agenda Raad: Samenwerkingsovereenkomst art.60§7  OCMW - 
Ecotechnieken - Principiële goedkeuring.

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

15 Jeugddienst - Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de 
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten - Voorbereiding uitrol - Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen om als lokaal bestuur in te staan voor de organisatie van het lokaal 
samenwerkingsverband.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

18 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de zitting van 09/06/2020 wordt goedgekeurd.

19 Dagorde OCMW-raad - Vaststelling zitting op 29/06/2020.

De dagorde voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 29/06/2020 wordt vastgesteld.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur De voorzitter

Marie Herman Lies Laridon
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