
 

 

Vast bureau van 02.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 02.03.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 16.02.2021. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 16.02.2021 wordt goedgekeurd. 

Aankoop meubilair IBO Boekhoute: 2 kasten en 1 verzorgingstafel. 

Aankoop meubilair IBO Boekhoute: 2 kasten en 1 verzorgingstafel. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool IBO. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool buitenschoolse kinderopvang. 

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 arbeidsongeschiktheid van een collega.  

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool IBO. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool buitenschoolse kinderopvang. 

Aanstellen van een deeltijds contractueel assistent (D-niveau) voor de buitenschoolse kinderopvang 

voor bepaalde duur. 

Aanstelling van een deeltijds contractueel assistent voor de buitenschoolse kinderopvang voor de 

duur van het zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van een collega.  

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 

bepaalde duur.  

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 van één voltijdse contractuele functie van maatschappelijk werk(st)er (B-niveau) via 

aanwerving voor bepaalde duur. 

Er wordt één voltijdse contractuele functie van maatschappelijk werk(st)er (B-niveau) voor bepaalde 

duur openverklaard via aanwerving. 

Nominatieve vaststelling selectiecommissie van één voltijdse contractuele functie van 

maatschappelijk werk(st)er (niveau B1- B3) via aanwerving voor bepaalde duur. 

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

werk(st)er (niveau B1- B3) via aanwerving voor bepaalde duur vast. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool IBO. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool buitenschoolse kinderopvang. 

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur. 

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

dagelijks personeelsbeheer.  

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van logistiek medewerker / technisch beambte (E-

niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een een halftijdse contractuele functie van logistiek medewerker / technisch 

beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur aan.  

Vaststellen van een werfreserve voor een halftijdse contractuele functie van logistiek medewerker / 

technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een werfreserve vast voor een halftijdse contractuele functie van logistiek 

medewerker / technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.  

Gunning aankoop materiaal toog dienstencentrum. 

Er wordt een nieuwe toog geplaatst in het dienstencentrum in eigen regie. 

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

corona Covid-19 virus van 15 tot en met 19.02.2021. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


