
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN VAST BUREAU 25/08/2020

1 Personeelsdienst - Werving - Vacature ergotherapeut - Wijziging selectiecommissie - 
Goedkeuring.

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

2 Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur WZC - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten voor de functie van directeur woonzorgcentrum.

3 Personeelsdienst - Werving - Beleidsmedewerker kinderarmoede - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst van beleidsmedewerker kinderarmoede wordt afgesloten.

4 Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een verpleegkundige wordt vastgesteld. 

5 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.

De werknemer vermindert prestaties met 1/5e in het kader van corona-ouderschapsverlof

6 Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de pensionering van het personeelslid met ingang van 01/03/2021.

7 Sociale dienst - Algemeen - Subsidiebudget consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen - 
Indienen subsidiedossier - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

8 Lokaal dienstencentrum - Algemeen - Tewerkstelling losse medewerker 'snit en naad' lokaal 
dienstencentrum 2020-2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

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

Er wordt akte genomen van de betalingsbevelen van de facturen.

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

De betalingsbevelen van de facturen en personeelskosten worden goedgekeurd.

11 Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de zitting van 18/08/2020 wordt goedgekeurd.

Namens het vast bureau

De algemeen directeur De voorzitter
Marie Herman Lies Laridon
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