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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.

xxx - deeltijds (19/38) administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband personeelsdienst - Beëindiging in onderling akkoord van haar vervangingsovereenkomst voor
onbepaalde tijd met ingang van 1 december 2019
Het vast bureau en een personeelslid beslissen om de arbeidsovereenkomst van betrokkene in onderling
akkoord te beëindigen. De functie van deeltijds (19/38) administratief medewerker (C1-C3) bij de
personeelsdienst wordt vacant verklaard in contractueel dienstverband.
3.

xxx - deeltijds (19/38) administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband - dienst Ter
Borre - Goedkeuring overuren in het kader van budgethouderschap
Het vast bureau gaat akkoord met het uitbetalen van vervallen overuren van een personeelslid in het kader
van zijn budgethouderschap.
4.

Verkorte aanwervingsprocedure voor de functie van voltijds verpleegkundige (BV1-BV3 of C3-C4), wzc
Ter Biest, in contractueel dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Kennisname
resultaten selectieprocedure
Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor de functie van
verpleegkundige (BV1-BV3 of C3-C4) in het woonzorgcentrum Ter Biest.
5.

Verdere aanwerving van Olga LASHKEVICH als voltijds arbeider in het kader van artikel 60,§7 OCMW-wet
met ingang van 15 november 2019 en tot het vereiste aantal arbeidsdagen gepresteerd zijn Terbeschikkingstelling aan werkplaats Televil
Het vast bureau beslist tot aanwerving van een voltijds contractueel arbeider in het kader van artikel 60, §7
OCMW-wet.
6.

Principiële toekenning fietsvergoeding voor speed pedelec in het kader van woon- en werkverkeer en
dienstverplaatsingen
Het vast bureau gaat principieel akkoord met de toekenning van een fietsvergoeding aan personeelsleden die
zich verplaatsen met een speed pedelec.
7.

Tijdelijke aanwerving van xxx als voltijds verpleegkundige (BV1-BV3), wzc Ter Biest, in contractueel
dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 4 november 2019 tot en
met 3 mei 2020
Het vast bureau werft een voltijds verpleegkundige (BV1-BV3) aan voor het woonzorgcentrum Ter Biest.
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8.

Tijdelijke aanwerving van xxx als voltijds verpleegkundige (BV1-BV3), wzc Ter Biest, in contractueel
dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 1 januari 2020 tot en
met 30 juni 2020
Het vast bureau werft een voltijds verpleegkundige (BV1-BV3) aan voor het woonzorgcentrum Ter Biest.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
9.

Gunning van de opdracht voor levering & plaatsing van zonneschermen (buiten) aan de
assistentiewoningen en de keuken van het dienstencentrum Ter Borre.
Het vast bureau gunt de opdracht voor 'levering & plaatsing van zonneschermen (buiten) aan de
assistentiewoningen en de keuken van het dienstencentrum Ter Borre' aan de firma Auquier nv., Jettelaan
354 te 1090 Jette, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 15 oktober 2019.
Het vast bureau beslist om de uitvoering van deze opdracht te laten gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2019/726.
FINANCIËN
10. xxx - uittredend mandataris - Goedkeuring uitbetaling uittredingsvergoeding
Het vast bureau gaat akkoord met de uitbetaling van de uittredingsvergoeding van een uittredend
mandataris voor de maand september 2019.
SOCIALE ZAKEN
BELEID SOCIALE DIENST
11. European Disability Card- engagementen gemeente en OCMW
Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel om als lokaal bestuur Grimbergen aan te sluiten bij het EDC
project, en de houders van een EDC een vrijetijdspas Grimbergen toe te kennen.

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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