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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
PERSONEEL
2.

Bijkomende aanwerving van XXX als deeltijds (1,9/38) zorgkundige (C1-C2) wzc Ter Biest, in contractueel
dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 1 augustus 2019 Beëindiging in onderling akkoord van de vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd van XXX, ter
vervanging van XXX.
Het vast bureau werft een zorgkundige bijkomend aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
waardoor de vervangingsovereenkomst van betrokkene in onderling akkoord kan beëindigd worden.
3.

Aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet voor de periode van
1 september 2019 tot en met 30 november 2019, terbeschikkingstelling aan werkplaats Groep IntroMikstorant
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
4.

Aanwerving van XXX als voltijds arbeider in het kader van artikel 60, §7 OCMW-wet voor de periode van
15 augustus 2019 tot en met 14 november 2019, terbeschikkingstelling aan werkplaats Televil
(Kringloopwinkel).
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
5.

Opstart verkorte aanwervingsprocedure voor de invulling van 1 voltijdse betrekking van
verantwoordelijke personeelsbeheer (B1-B3), personeelsdienst, in contractueel dienstverband met een
overeenkomst voor bepaald tijd om de afwezigheid van een personeelslid op te vangen - Vaststelling
selectieprocedure
Het vast bureau beslist een verkorte aanwervingsprocedure op te starten voor de functie van
verantwoordelijke personeelsbeheer (B1-B3) bij de personeelsdienst.
6.

Akkoord gaan met het inzetten van een interim-(nacht)verpleegkundige in wzc Ter Biest, voor een
beperkte periode in september en oktober, wegens het niet ingevuld geraken van vacante betrekkingen
Het vast bureau gaat akkoord met het inzetten van een interim-verpleegkundige in het woonzorgcentrum
Ter Biest, voor een beperkte periode in september en oktober 2019, wegens het niet ingevuld geraken van
vacante betrekkingen.
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FINANCIËN
7. XXX, uittredend mandataris - Goedkeuring uitbetaling uittredingsvergoeding
Het vast bureau gaat akkoord met de uitbetaling van de uittredingsvergoeding van een uittredend
mandataris voor de maand juni 2019.
OUDEREN
8. Akkoord uitbetaling MTZ-toelagen
Het vast bureau gaat akkoord met de toekenning, weigering, verlenging of stopzetting van de uitbetaling van
de mantelzorgtoelagen.
9. Bekrachtiging genomen beslissingen dienst TZP inzake HUHU, MLT aan huis en in centrum.
Het vast bureau neemt kennis van de genomen beslissingen door de dienst TZP inzake toekenning,
stopzetting en weigering huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis en maaltijden in centrum en bekrachtigt
deze.
KINDEREN
10. Opvoedingswinkel OCMW: kennisname verslag en akkoord uitbetaling toelage 2019/KW1
Het Vast Bureau gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage 2019/kw1 aan de opvoedingswinkel.
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In zitting, datum als hierboven
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