
 

 

Vast bureau van 03.11.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 03.11.2020. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 20.10.2020. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 20.10.2020 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van maatregelen 

corona Covid-19 virus van 19-23.10.2020. 

Het vast bureau neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van maatregelen 

corona Covid-19 virus van 26-30.10.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Intrekken beslissing vast bureau van 27.10.2020 houdende aanstelling van een halftijds contractueel 

begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor bepaalde duur. 

De aanstelling van een halftijds contractueel begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor bepaalde duur wordt 

ingetrokken. 

Vaststellen van een werfreserve voor een contractuele functie van begeleid(st)er IBO (D-niveau). 

Het vast bureau stelt de werfreserve voor de contractuele functie van begeleid(st)er IBO (D-niveau) 

vast.  

Openverklaren van 1 deeltijdse contractuele functie van begeleid(st)er IBO voor onbepaalde duur (D-

niveau) en aanstelling vanuit de werfreserve. 

Er wordt een deeltijdse contractuele functie van begeleid(st)er IBO openverklaard voor onbepaalde 

duur (D-niveau) en de aanstelling gebeurt vanuit de werfreserve. 

 



 

 

Aanstellen van een halftijds contractueel begeleidster buitenschoolse kinderopvang voor onbepaalde 

duur vanuit de werfreserve.  

De selectieprocedure voor een halftijdse contractuele functie van begeleidster buitenschoolse 

kinderopvang is afgerond en de tweede  gerangschikte kandidaat wordt aangesteld vanuit de 

werfreserve. 

Aanstellen van een halftijds contractueel assistent (D-niveau) voor de buitenschoolse kinderopvang 

voor bepaalde duur. 

Aanstelling van een halftijds contractueel assistent voor de buitenschoolse kinderopvang voor de 

duur van de arbeidsongeschiktheid van een collega.  

Gunning aankoop materiaal achterwand dienstencentrum. 

De aankoop van het materiaal voor het plaatsen van een nieuwe achterwand in dienstencentrum De 

Piramide wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


