
 

 

Vast bureau van 25.08.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 25.08.2020. 

 

Aankoop flessenkoeler: gunning. 

Aankoop flessenkoeler: gunning. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel begeleider buitenschoolse kinderopvang 

(D-niveau) voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel begeleider IBO voor de duur van de 

afwezigheid van een collega. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel begeleider buitenschoolse kinderopvang 

(D-niveau) voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel begeleider IBO voor de duur van de 

afwezigheid van een collega. 

Openverklaren via aanwerving van één halftijdse contractuele functie van begeleid(st)er IBO (D-

niveau) voor onbepaalde duur.  

Er wordt één halftijdse contractuele functie van begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor onbepaalde duur 

via aanwerving openverklaard. 

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Het toekennen van onbetaald verlof, ouderschapsverlof en zorgkrediet is een bevoegdheid van de 

algemeen directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer.  

Goedkeuren voorstel eigenaar Dorp 53-55 in Bassevelde. 

Er wordt een voorstel goedgekeurd om de eigenaar van één van onze vroegere LOI-woningen te 

vergoeden voor schade aan de woning. 

Goedkeuren verlenging engagement ESF-457 project. 

Het ESF-457 project wordt met een jaar verlengd. Het bestuur engageert zich verder tot 

medewerking tot 31.12.2022. 

Huur conciërgewoning Oosteeklo. 



 

 

Het OCMW huurt de flat in De Aster van de gemeente, met als bestemming 'conciërgewoning'. Er 

wordt een wijziging goedgekeurd om de woning ook als doorgangswoning te kunnen gebruiken. 

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

corona Covid-19 virus van 10-14.08.2020. 

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 17-21.08.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenging aanstelling van een voltijds contractueel administratief assistent (D-niveau) - jobstudent -  

voor het lokaal dienstencentrum.  

De aanstelling van een voltijdse jobstudent voor het lokaal dienstencentrum wordt met 3 weken 

verlengd, tot 18.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


