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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.

Maandelijkse goedkeuring lonen, onregelmatige prestaties (overuren en toeslagen voor
nacht/zaterdag/zondag en feestdagen) en permanentietoelagen in het kader van budgethouderschap
Het vast bureau keurt maandelijks de lonen en onregelmatige presta ties (overuren en toeslagen voor
prestaties nacht/zaterdag/zondag/feestdagen) goed in het kader van zijn budgethouderschap.
3.

xxx - voltijds maatschappelijk werker bejaarden ten laste (B1-B3) in contractueel dienstverband - sociale
dienst - Intrekking beslissing vast bureau van 14 oktober 2019 - Beëindiging in onderling akkoord van zijn
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 2020
Het vast bureau en een personeelslid beslissen om de arbeidsovereenkomst van betrokkene in onderling
akkoord te beëindigen. De functie van voltijds maatschappelijk werker bejaarden ten laste (B1-B3) bij de
sociale dienst wordt vacant verklaard in contractueel dienstverband.
4.

Tijdelijke aanwerving van xxx als deeltijds (19/38) admini stratief medewerker (C1-C3) in contractueel
dienstverband, dienst Secretariaat & Onthaal, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden
Het vast bureau werft een deeltijds administratief medewerker (C1-C3) aan, in contractueel dienstverband
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
5.

xxx - deeltijds (19/38) maatschappelijk werker bejaarden ten laste (B1-B3) in contractueel dienstverband
- sociale dienst - Tijdelijke bijkomende aanwerving als deeltijds (7,6/38) maatschappelijk wer ker
bejaarden ten laste (B1-B3) in contractueel dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd van 15 december 2019 tot en met 31 december 2019
Het vast bureau beslist om een personeelslid tijdelijk bijkomend aan te werven.
6.

xxx - voltijds verpleegkundige (BV1-BV3) in contractueel dienstverband - wzc Ter Biest - Beëindiging in
onderling akkoord van haar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 22 oktober 2019
Het vast bureau en een personeelslid beslissen om de arbeidsovereenkomst van betrokkene in onderling
akkoord te beëindigen. De functie van voltijds verpleegkundige (BV1-BV3 of C3-C4) in woonzorgcentrum Ter
Biest wordt vacant verklaard in contractueel dienstverband.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
7.

Kennisname toewijzing overheidsopdracht 'aankoop incontinentiemateriaal voor het woonzorgcentrum
Ter Biest' voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023, waarbij OCMW Kampenhout
1

was aangesteld om in naam en voor rekening van het OCMW de opdracht te voeren
Het vast bureau neemt kennis van de toegewezen overheidsopdracht 'aankoop van incontinentiemateriaal
voor het woonzorgcentrum Ter Biest' voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023,
waarbij OCMW Kampenhout was aangesteld om in naam en voor rekening van het OCMW de opdracht te
voeren.
SOCIALE ZAKEN
BELEID SOCIALE DIENST
8.

Minimale levering aardgas: voorleggen dossier aan de Raad voor maatschappelijk welzijn voor deelname
2019 - 2025
Het vast bureau neemt kennis van het dossier m.b.t. de minimale levering aardgas en het voorstel om in te
stappen voor onbepaalde duur en mits terugvordering van 30% van de verleende steun bij de klanten. Het
vast bureau legt dit dossier voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2019.
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