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Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting
Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 29.01.2019.
De redactie van de notulen van het vast bureau van 29.01.2019 wordt goedgekeurd.
Eerste voorstel van de agendapunten voor de OCMW-raad van 28.02.2019.
Er wordt een eerste voorstel van agendapunten voor de OCMW-raad van 28.02.2019 voorgelegd.
Vertegenwoordiging lokale besturen in de zorgraden eerstelijnszones.
Vertegenwoordiging lokale besturen in de zorgraden eerstelijnszones.
Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.
Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele functie van
technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur.
Teneinde de aanwervingsprocedure op te starten is het noodzakelijk de selectiecommissie
nominatief vast te stellen.
Individuele vorming personeel dienstencheque-onderneming.
Vorming 'onderhoudstechnieken' voor de werknemers van de dienstencheque-onderneming.
Invoeren tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische zaken.
Invoeren van tijdelijke werkloosheid in de dienst gezinszorg.
Opvragen sleutels voormalige conciërge De Aster
De ex-conciërge wordt aangemaand de gedeeltelijke loper van De Aster in te dienen.
Kennisgeving evaluatie maatschappelijk werker
Er wordt kennis genomen van de evaluatie van één van de maatschappelijk werkers van het OCMW.

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.
Uitbreiding IBO Assenede
De opvang van VBS Het Ooievaarsnest sluit volgend schooljaar. De mogelijkheid om het IBO uit te
breiden wordt besproken.
Kennisgeving debiteurenbeheer sociale dienst
We verduidelijken hoe debiteurenbeheer bij de sociale dienst is geregeld en geven een stand van
zaken.
OR- aanduiden van een vertegenwoordiger LAC
OR- aanduiden van een vertegenwoordiger LAC
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