
 

 

Vast bureau van 30.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het vast bureau van 30.03.2021. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 16.03.2021 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 16.03.2021 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het vast bureau. 

Een huishoudelijk reglement is verplicht. Het huishoudelijk reglement bepaalt de alledaagse werking 

van het vast bureau. Dit werd goedgekeurd. 

 

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

corona Covid-19 virus van 15 tot en met 19.03.2021. 

Het vast bureau neemt kennis van de verslagen. 

Bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betalingsbevelen aankoopjournaal. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool IBO. 

Opnemen van een kandidaat in de vervangingspool buitenschoolse kinderopvang. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds statutair  gezinshelpster voor bepaalde duur. 

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

ouderschapsverlof van een collega. 

Halftijdse werkhervatting van een contractueel verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg wegens medische redenen. 

Een verzorgende van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vraagt om het werk halftijds te 

mogen hervatten wegens medische redenen. 

Aanstellen van 3 voltijdse contractuele begeleidsters buitenschoolse kinderopvang (D-niveau) - 

jobstudenten - voor de paasvakantie.  

Aanstellen van 3 voltijdse jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de 

paasvakantie. 

Goedkeuren aankoop software Belrai. 

Er wordt software aangekocht voor het afnemen van Belrai. 



 

 

Aanstellen advocaat voor juridische begeleiding bij overdracht DCO aan een private organisatie. 

Het advocatenkantoor wordt aangesteld voor juridische ondersteuning bij de overdracht van het 

dienstenchequebedrijf aan een private partner. 

 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


