
 

Vast bureau van 28.01.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 28.01.2020. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 14.01.2020. 

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

Aankoop semiprofessionele wasmachine en droogkast voor  

LDC De Piramide. 

Aankoop semiprofessionele wasmachine en droogkast voor  

LDC De Piramide. 

Stopzetten aanstellen ontwerper verbouwing Trieststraat.  

Woning Trieststraat voor LOI - Stopzetting voor aanstellen ontwerper voor verbouwing woning. 

Betalen van ontdooide etenswaren in Den Aster. 

Betalen van ontdooide etenswaren in Den Aster in flat 2. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

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

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

Ingevolge langdurige afwezigheid wegens ziekte (arbeidsongeval) van een technisch beambte is het 

noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de vacature open te verklaren.  

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. 

Intrekken beslissing vast bureau van 21.01.2020 houdende aanstelling van een halftijds contractueel 

begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor bepaalde duur. 

De aanstelling van een halftijds contractueel begeleid(st)er IBO (D-niveau) voor bepaalde duur wordt 

ingetrokken. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel gezinshelpster voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel gezinshelpster voor de duur van de 

afwezigheid van een collega. 



Kennisname vrijwillig ontslag van een halftijds statutair gezins- en bejaardenhelpster wegens 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Er wordt kennis genomen van het ontslag van een halftijds  statutair gezins- en bejaardenhelpster 

wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een administratief 

medewerker DCO - mevr. Katrijn Buysse. 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijdse 

toestemming van een administratief medewerker DCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


