
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 23/06/2020

1 Welzijnsdienst - Algemeen - Project Live Lab - Vives - Evaluatie samenwerkingsovereenkomst & 
continuering Agoraproject - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het engagement in het Agoraporject.

2 Personeelsdienst - Algemeen - Verlenging arbeidsovereenkomst technisch beambte onderhoud 
- Goedkeuring.

De werknemer krijgt een contract van onbepaalde duur.

3 Personeelsdienst - Werving - Akteneming proces-verbaal zorgkundige - Goedkeuring.

De selecties werden gevoerd.

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

Er werd akte genomen van het proces-verbaal en er werd een nachtzorgkundige aangesteld.

5 Personeelsdienst - Werving - Vacature interne preventieadviseur - Aanpassen 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie van de vacature interne preventieadviseur wordt aangepast.

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

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

7 Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur ruimte - Stopzetten selectieprocedure - 
Goedkeuring.

De selectieprocedure van directeur ruimte wordt verder gevoerd bij het stadsbestuur en wordt bij het 
OCMW stopgezet.

8 Personeelsdienst - Werving - Beleidsmedewerker kinderarmoede - Openverklaring - 
Goedkeuring.

De functie van beleidsmedewerker kinderarmoede wordt openverklaard via interne personeels-
mobiliteit en bevordering.

9 Personeelsdienst - Werving - Coördinator buurtgerichte zorg- Openverklaring - Goedkeuring.

De functie van beleidsmedewerker kinderarmoede wordt openverklaard via aanwerving, interne 
personeelsmobiliteit en bevordering.

10 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring.

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

11 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag wijziging contract & uitvoeren zelfstandige activiteit in 
bijberoep - Goedkeuring & toelating.
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De werknemer vermindert prestaties door een wijziging van contract. Een medewerker krijgt de 
toelating om zijn zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen. 

12 Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Opzeg pacht perceel 
landbouwgrond - Goedkeuring.

De opzeg van de pacht wordt goedgekeurd.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

15 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de zitting van 16/06/2020 wordt goedgekeurd.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur De voorzitter

Marie Herman Lies Laridon
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