
 

Vast bureau van 15.10.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 15.10.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 02.10.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 02.10.2019 wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Vraag om beëindiging arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van een contractueel administratief 

medewerker. 

Een contractueel administratief medewerker vraagt of haar arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

kan beëindigd worden. 

Het vast bureau gaat akkoord. 

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. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de algemeen directeur. 

Goedkeuren deelname rode neuzen 

Het IBO neemt deel aan de rode neuzen actie en zamelt zo geld in voor kinderen met psychische 

problemen. 

Goedkeuren aankoop meubilair uitbreiding IBO Assenede 



Voor de uitbreiding van het Initiatief buitenschoolse opvang in Assenede is extra meubilair nodig. 

Goedkeuren aankoop verzorgingstafel IBO Oosteeklo 

In het initiatief buitenschoolse opvang in Oosteeklo is een verzorgingstafel nodig om de allerkleinsten 

te verluieren. Deze wordt aangekocht. 

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen OCMW 

Er wordt beslist om op advies van de financieel directeur een dossier van het OCMW aan de 

deurwaarder te bezorgen voor verdere opvolging. 

Oninvorderbaar verklaren van vordering Thuiszorg. 

Wegens overlijden kunnen betalingen voor gezinszorg niet worden voldaan. Deze wordt oninbaar 

verklaard. 

Aanstellen consultingbureau voor analyse thuiszorgdiensten. 

Het bestuur wenst de mogelijkheid te onderzoeken om de 

thuiszorgdiensten over te dragen aan een andere 

initiatiefnemer (publiek of privaat). Hiervoor wordt een consultingbureau aangesteld voor een 

grondige financiële, juridische en strategische analyse. 

Goedkeuren vervangen CV-ketel Oosthoek 4B, Oosteeklo 

Een CV-ketel is defect en wordt vervangen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


