
 

 

Vast bureau van 13.10.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 13.10.2020. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 29.09.2020. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 29.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Kennisnemen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Het toekennen van ouderschapsverlof en onbetaald verlof is een bevoegdheid van de algemeen 

directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer.  

Beëindigen van een arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel technisch beambte/logistiek 

medewerkster (E-niveau) met toekenning van een opzeggingsvergoeding.  

Het vast bureau gaat over tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een voltijds 

contractueel technisch beambte/logistiek medewerkster (E-niveau) mits toekenning van een 

opzeggingsvergoeding.  

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van logistiek medewerker/technisch beambte 

(E-niveau) via aanwerving voor onbepaalde duur. 

Er wordt een halftijdse contractuele functie van logistiek medewerker/technisch beambte (E-niveau) 

via aanwerving voor onbepaalde duur openverklaard. 

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) via 

aanwerving voor bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof). 

Er wordt een halftijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) via aanwerving voor 

bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof) openverklaard. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds statutair  gezinshelpster voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds statutair gezinshelpster voor de duur van het 1/5 

verlof zonder wedde van een collega. 

Kennisname vrijwillig ontslag van een technisch beambte DCO en vraag om arbeidsovereenkomst in 

onderling akkoord te mogen beëindigen. 

Kennisname vrijwillig ontslag van een technisch beambte DCO. 



 

 

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

corona Covid-19 virus van 28.09-02.10.2020. 

Kennisname verslagen. 

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

corona Covid-19 virus van 05-09.10.2020 

Dit punt wordt verdaagd. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool IBO. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool buitenschoolse kinderopvang. 

Beslissingen en maatregelen uit het crisisoverleg naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van het OCMW tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


