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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige vast bureau
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.
INTERNE ORGANISATIE
2. Kennisname OCMW in cijfers 2018
Het vast bureau neemt kennis van het document "OCMW in cijfers 2018".
PERSONEEL
3.

Verdere tijdelijke aanwerving van xxx als voltijds zorgkundige (C1-C2) wzc Ter Biest in contractueel
dienstverband, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf 15 juli 2019 tot en met 15 september
2019.
Tijdelijke aanwerving van een voltijds zorgkundige in het woonzorgcentrum Ter Biest met ingang van 15 juli
2019 tot en met 15 september 2019.
4.

Verkorte aanwervingsprocedure voor de invulling van een halftijdse betrekking van jobstudent in
dienstencentrum Ter Borre - Afsluiting kandidatenlijst.
Het vast bureau beoordeelt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van jobstudent (medewerker bar en maaltijden) in dienstencentrum Ter Borre.
5.

Permanentietoelagen OCMW - stand van zaken betreffende vraag tot herziening beslissing vast bureau
van 20 december 2018.
Het vast bureau oordeelt over de vraag van bepaalde personeelsleden om hun permanentieregeling te
herzien.
6.

Actueel overzicht invulling personeelsformatie.

Het vast bureau neemt periodiek kennis van het overzicht van de actuele invulling van de
personeelsformatie van het OCMW.

7.

Opstart aanwervingsprocedure voor de invulling van 3 voltijdse betrekkingen van maatschappelijk
werker voor de sociale dienst in contractueel dienstverband voor bepaalde en onbepaalde duur.
Vaststelling selectieprocedure.
Het vast bureau start een aanwervingsprocedure voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) voor de
sociale dienst en stelt de selectieprocedure vast.
8.

Verkorte aanwervingsprocedure voor de invulling van een halftijdse betrekking van jobstudent in
dienstencentrum Ter Borre - Kennisname resultaten - Aanwerving eerstgeslaagde kandidaat
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Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor de betrekking van jobstudent
(medewerker bar en maaltijden) in dienstencentrum Ter Borre en werft de eerstgeslaagde kandidaat aan.
PATRIMONIUM
9.

Verkoop van twee voertuigen van de dienst maaltijden aan huis aan de gemeente (op vraag van
diensthoofd groen).
Het vast bureau beslist twee voertuigen van de voormalige dienst maaltijdenbedeling aan huis te verkopen
aan de gemeente.

Namens het vast bureau
In zitting, datum als hierboven

Steffie VAN DER AUWERA
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
voorzitter vast bureau
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