
 

Vast Bureau van 26.03.2019 

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 12.03.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 12.03.2019 wordt goedgekeurd. 

LOI Trieststraat - Subsidieaanvraag Lokaal Klimaatproject. 

We dienden de verbouwing van de Trieststraat in voor een Lokaal Klimaatprojectoproep van 

Vlaanderen. Project werd niet geselecteerd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Toekennen stageplaats dienst gezinszorg. 

Een stageplaats toekennen aan een leerling van het Sint Laurensinstituut Zelzate in de dienst 

gezinszorg 

Inzet jobstudenten tijdens de zomermaanden. 

Om het verlof van vaste medewerkers tijdens de zomermaanden op te vangen wordt voorgesteld om 

jobstudenten in te zetten.  

Verlenging 70% werkhervatting van een voltijdse betrekking van een contractueel administratief 

medewerker (C-niveau) wegens medische redenen. 

Een verlenging van deeltijdse werkhervatting (70%) van een voltijdse betrekking toestaan aan een 

contractueel administratief medewerker wegens medische redenen. 

Verminderen arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de 

DCO voor onbepaalde duur. 

Een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de DCO vraagt om 4u/week minder te 

presteren. 

 



Kennisgeving nieuwe regelgeving VIA5+gebruikersbijdrage gezinszorg 

Er wordt kennis genomen van de nieuwe regelgeving VIA5+gebruikersbijdrage gezinszorg. 

Uitbreiding IBO 

Uitbreiding IBO 

Goedkeuren aanvraag tussenkomst kosten Dorp 53 te Bassevelde 

De eigenaar van Dorp 53 vraagt een tussenkomst voor kosten van een loodgieter. 

Goedkeuren vergoeding schade opzeg woning Kriekerijstraat 5a te Assenede 

De woning in de Kriekerijstraat 5a te Assenede werd opgezegd met ingang van 01.01.2019. Er werd 

schade vastgesteld die moet vergoed worden. 

OR-Aanduiden van een mandataris vertegenwoordiger voorlopige zorgraad 

Er wordt een vertegenwoordiger aangeduid voor de voorlopige zorgraad in eerstelijnszone 

Meetjesland-Oost voor de cluster openbare besturen. Dit wordt beslist in de OCMW-raad van april. 

Openverklaren van een deeltijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-niveau) 

voor bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof). 

Ingevolge het langdurig ziekteverlof van een adm.medewerker DCO is het aangewezen in de 

vervanging te voorzien.  
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