
 

 

Vast bureau van 27.04.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 27.04.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 13.04.2021. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 13.04.2021 wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag informatieveiligheid Assenede. 

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid. 

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

corona Covid-19 virus van 12 tot en met 16.04.2021. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag. 

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

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

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

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 ziekte van een collega.  

Nominatieve vaststelling selectiecommissie van één voltijdse contractuele functie van 

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

Het college stelt de selectiecommissie voor één voltijdse contractuele functie van maatschappelijk 

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

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele functie 

van maatschappelijk werk(st)er (B1-B3) voor bepaalde duur. 

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

functie van maatschappelijk werk(st)er (B1-B3) voor bepaalde duur vast. 

 

 



 

 

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

functie van maatschappelijk werk(st)er (B1-B3) voor bepaalde duur. 

Het vast bureau stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor één halftijdse contractuele 

functie van maatschappelijk werk(st)er (B1-B3) voor bepaalde duur vast. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel   gezinshelpster voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel  gezinshelpster voor de duur van de 

ziekte van een collega. 

Kennisgeving opschorten warme maaltijden IBO op woensdagmiddag 

De kennisgeving aan het vast bureau om geen warme maaltijden aan te bieden op woensdagmiddag 

zolang er in code rood gewerkt wordt, volgens het draaiboek van Kind en Gezin. Van zodra de 

kleurencode van het draaiboek wijzigt, wordt dit herbekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


