
 

 

Vast bureau van 09.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 09.03.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 23.02.2021 en 24.02.2021. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 23.02.2021 en 24.02.2021 wordt goedgekeurd. 

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

corona Covid-19 virus van 22 tot en met 26.02.2021. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag 

Aankoop speeltoestellen IBO Assenede-Boekhoute-Bassevelde. 

Aankoop speeltoestellen IBO Assenede-Boekhoute-Bassevelde. 

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Aanpassen RPR - verschuiving dienstvrijstelling op eerste werkdag van het nieuwe jaar (namiddag) 

naar 24 december in de namiddag. 

Het vast bureau  gaat akkoord met de verschuiving van de dienstvrijstelling op de eerste werkdag van 

het nieuwe jaar (namiddag) naar 24 december (namiddag).  

Aanpassen rechtspositieregeling - dienstvrijstelling voor vaccinatie, zijnde voor de duur van de 

verplaatsing en de vaccinatie). 

Het vast bureau past de rechtspositieregeling. Er wordt dienstvrijstelling toegekend voor de duur van 

de verplaatsing en de vaccinatie.  

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde 

duur aan. 

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde 

duur aan. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een voltijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde 

duur aan. 



 

 

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het vast bureau stelt een halftijdse contractuele functie van verzorgende (D-niveau) voor onbepaalde 

duur aan. 

Vaststellen van een werfreserve voor een contractuele functie van verzorgende voor de dienst 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg (D-niveau). 

Vaststellen werfreserve voor de contractuele functie van verzorgende voor de dienst gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg (D-niveau).  

Deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch beambte DCO wegens medische redenen. 

Een technisch beambte DCO vraagt om het werk deeltijds te mogen hervatten wegens medische 

redenen. 

Halftijdse werkhervatting van een contractueel technisch beambte DCO en aanvullende thuiszorg 

wegens medische redenen. 

Een technisch beambte DCO en aanvullende thuiszorg vraagt om het werk halftijds te mogen 

hervatten wegens medische redenen. 

Goedkeuren opvragen lijsten dienst bevolking. 

Het opvragen van de lijst van weduwen en weduwnaars in 2020 wordt goedgekeurd; en dit in het 

kader van een actie om eenzaamheid te bannen vanuit het dienstencentrum. 

Vervangen boiler flat 12 De Aster. 

In flat 12 van De Aster is de boiler defect en deze dient bij hoogdringendheid vervangen te worden. 

De bewoners hebben momenteel geen warm water. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


