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Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting
Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 26.03.2019.
De redactie van de notulen van het vast bureau van 26.03.2019 wordt goedgekeurd.
Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.
Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal.
Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal.
Kennisname vrijwillig ontslag van een begeleidster initiatief buitenschoolse kinderopvang - mevrouw
Sophie Coune.
Er wordt kennis genomen van het ontslag van een begeleidster IBO.
Openverklaren via aanwerving van één deeltijdse (28,5/38) contractuele functie van begeleid(st)er
IBO (D-niveau) voor onbepaalde duur.
Er wordt één deeltijdse (28,5/38) contractuele functie van begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor
onbepaalde duur via aanwerving openverklaard.
Aanstellen vanuit de werfreserve van een deeltijds (28,5/38) contractueel begeleidster
buitenschoolse kinderopvang (D-niveau) voor onbepaalde duur.
Vanuit de werfreserve wordt een deeltijds contractueel begeleidster buitenschoolse kinderopvang
(D-niveau) voor onbepaalde duur aangesteld.
Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de
DCO voor bepaalde duur.
Het vast bureau heeft beslist om de arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch
beambte DCO niet uit te breiden voor de duur van de afwezigheid van een collega.

Aanstellen vanuit de vervangingspool van een deeltijds (14u/week) contractueel technisch beambte
(E-niveau) voor de DCO voor bepaalde duur.
Het vast bureau heeft beslist om de aanstelling vanuit de vervangingspool van een deeltijds
contractueel technisch beambte DCO, gedurende de afwezigheid van een collega, op hold te zetten.
Nominatieve vaststelling van een selectiecommissie voor de deeltijdse contractuele functie van
administratief medewerker (C-niveau) voor bepaalde duur.
Om de selectieprocedure op te starten is het noodzakelijk een selectiecommissie nominatief vast te
stellen.
Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de deeltijdse contractuele functie
van administratief medewerker (C-niveau).
Om deel te nemen aan een selectieprocedure moet de geldigheid van de ingediende kandidaturen
vastgesteld worden.
Goedkeuren aanstellen advocaat verzekeringskwestie Trieststraat 11 te Assenede
Er wordt een advocaat ingeschakeld om een contractueel geschil te regelen betreffende waterschade
in de Trieststraat 11 te Assenede.
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