
 

Vast Bureau van 05.03.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Voorzitter vast bureau 

  

Servaas Van Eynde, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

David Vercauteren 

Raadslid 

 

Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting 
 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 19.02.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 19.02.2019 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Aanstellen van een halftijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur (voor de 

duur van een ziekteverlof).  

In zitting van het vast bureau dd. 19.02.2019 werd een halftijds contractueel technisch beambte (E-

niveau) voor bepaalde duur aangesteld. Betrokkene ziet echter af van de functie. Teneinde de 

dienstverlening in het dienstencentrum te garanderen is het aangewezen om de vacature voor 

bepaalde duur zo snel mogelijk in te vullen.  

Toekennen stageplaats dienst gezinszorg. 

Een stageplaats toekennen aan een cursist van VSPW Gent in de dienst gezinszorg 

Goedkeuren sponsoring activiteit dienstencentrum. 

De sponsoring voor een Thaïse middag in het dienstencentrum wordt goedgekeurd. 

Occasionele verkoop soep dorpsrestaurant 

Occasionele verkoop soep dorpsrestaurant 

 



Kennisgeving inbraak Hoogstraat 57 te Assenede 

Er werd ingebroken in ons gebouw in de Hoogstraat 57 te Assenede. Het PV van de politie wordt ter 

kennisgeving voorgelegd. 

Goedkeuren inschrijvingssysteem IBO Assenede 

De voor- en naschoolse opvang van Het Ooievaarsnest stopt op 30 juni 2019. De kinderen zullen 

vermoedelijk naar het IBO komen. De capaciteit is beperkt, dus moet er vanaf 1 september 2019 met 

inschrijvingen worden gewerkt. 

Lokaal sociaal beleid 

Met het decreet lokaal sociaal beleid wordt het belang bevestigd van een sterk sociaal beleid op 

lokaal niveau en wordt de lokale besturen gevraagd om hierin de leiding te nemen. 
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Get. Frederik Willems      Get. Philippe De Coninck 

Algemeen directeur      Voorzitter vast bureau 

 


