Vast Bureau van 22.01.2019
Aanwezig
Philippe De Coninck
Voorzitter vast bureau
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting
Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 05.12.2018, 14.12.2018,
19.12.2018 en 08.01.2019.
Redactie van 05.12.2018, 14.12.2018, 19.12.2018 en 08.01.2019 wordt goedgekeurd.
Definitief voorstel van de agendapunten voor de OCMW-raad van 31.01.2019.
Definitieve agendapunten voor de OCMW-raad van 31.01.2019 worden voorgelegd.
Goedkeuren behoud mogelijkheid gebruik lift Hoogstraat 57 te Assenede
De lift in het voormalige OCMW-gebouw kan verder gebruikt worden.
Openverklaren van twee halftijdse contractuele functies van technisch beambte voor onbepaalde
duur voor DCO.
Ingevolge de uitdiensttreding van 2 technisch beambten (E-niveau) ontstaan er binnen de
personeelsformatie 2 parttime vacante functies van technisch beambte (E-niveau). Het Vast Bureau
beslist om de vacatures voorlopig niet in te vullen.
Vraag tot invoeren economische werkloosheid in de dienst gezinszorg.
Ingevolge werkgebrek wordt aan het vast bureau gevraagd of er economische werkloosheid in de
dienst gezinszorg kan ingevoerd worden.
Heraanstelling van een functie van verzorgende (D-niveau) in de dienst gezinszorg.
Door een regularisatie van arbeidsovereenkomsten is er een heraanstelling van functie van
verschillende verzorgenden (D-niveau).
Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor
bepaalde duur. (voor de duur van een ziekteverlof).
Ingevolge langdurige afwezigheid wegens ziekte (arbeidsongeval) van een technisch beambte is het
noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de vacature open te verklaren. Alle kandidaten uit de bestaande
werfreserve zijn reeds aangesteld.

Definitief voorstel agenda OCMW-raad 31.01.2019 Financiële dienst.
Definitief voorstel agenda financiële dienst voor de OCMW-raad van 31.01.2019 wordt voorgelegd.
Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal.
Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal.
Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.
Kennisgeving klacht dorpsrestaurant Bass'cul
Kennisgeving klacht dorpsrestaurant Bass'cul
Poetsen ramen gemeentelijke gebouwen, gebouwen OCMW, gebouwen AGB. Problematiek.
De ramen van alle gemeentelijke gebouwen, AGB en OCMW dienen dringend gepoetst te worden. In
dit verband werd een bestek opgemaakt voor het uitschrijven van een prijsvraag waarbij diverse
personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze prijsofferte.

Namens het Vast Bureau
Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Philippe De Coninck
Voorzitter vast bureau

