
 

 

Vast bureau van 23.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 23.03.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 09.03.2021 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 09.03.2021 wordt goedgekeurd. 

Onderhoud gebouwen Den Aster: carports: goedkeuren van opdracht en aan te schrijven firma's.  

Dit punt wordt verdaagd. 

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Vaststellen contingent en bezoldiging jobstudenten.  

Om tijdens de paasvakantie en de grote vakantie het verlof van vaste medewerkers op te vangen 

wordt beroep gedaan op jobstudenten voor het IBO en de dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. 

Verlenging deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch beambte DCO (E-niveau) 

wegens medische redenen. 

Verlenging deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch beambte (E-niveau) wegens 

medische redenen. 

Aktename van het ambtshalve verlies van de hoedanigheid van een statutair verzorgende (C-niveau). 

Het vast bureau neemt akte van het ambtshalve verlies van de hoedanigheid van een statutair 

verzorgende (C-niveau) 

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van verzorgende voor de dienst gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg (niveau D2-D3) via aanwerving voor onbepaalde duur. 

Er wordt een voltijdse contractuele functie van verzorgende voor de dienst gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg (niveau D2-D3) via aanwerving voor onbepaalde duur openverklaard. 

Aanstellen van een voltijds contractueel verzorgende (niveau D2-D3) voor de dienst gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg voor onbepaalde duur vanuit de werfreserve.  

 

Het vast bureau stelt een voltijds contractueel verzorgende aan voor onbepaalde duur vanuit de 

werfreserve. (D-niveau) 

  



 

 

Goedkeuren verklaring op eer-circle of trust. 

Om aan de slag te kunnen met Belrai, wordt een Circle of Trust gemaakt ter bescherming van de 

privacy. De verklaring op eer wordt goedgekeurd. 

Aanschaf software laptops en telefonie abonnementen. 

Dit punt wordt verdaagd. 

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

corona Covid-19 virus van 08 tot en met 12.03.2021. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


