
 

 

Vast bureau van 12.01.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 12.01.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 29.12.2020. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 29.12.2020 wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor één voltijdse en drie halftijdse 

contractuele functies van verzorgenden (D2-D3) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor één voltijdse en drie 

halftijdse contractuele functies van verzorgenden (D2-D3) voor onbepaalde duur vast. 

Openverklaren van één voltijdse en één halftijdse contractuele functie van maatschappelijk 

werk(st)er (B-niveau) via aanwerving voor bepaalde duur. 

Er wordt één voltijdse en één halftijdse contractuele functie van maatschappelijk werk(st)er (B-

niveau) voor bepaalde duur openverklaard via aanwerving. 

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 1,5u per week 

minder te presteren. 

Kennisname vrijwillig ontslag van een halftijds contractueel technisch beambte DCO en vraag om 

arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te mogen beëindigen. 

Kennisname vrijwillig ontslag van een halftijds technisch beambte DCO. 

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de halftijdse contractuele functie 

van begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (D-niveau). 

Het vast bureau stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen vast voor de halftijdse functie 

van begeleid(st)er IBO voor onbepaalde duur. 

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Het toestaan van ouderschapsverlof is een bevoegdheid van de algemeen directeur in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Goedkeuren oninvorderbaar verklaren vorderingen IBO. 



 

 

Twee openstaande schulden van het IBO werden oninvorderbaar verklaard. 

Overzicht van de vergaderingen van de afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 28.12.2020-01.01.2021. 

In de week van 28.12.2020 tot 01.01.2021 vond geen crisisoverleg plaats. 

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

maatregelen corona Covid-19 virus van 04.01.2021-08.01.2021. 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


