
 

Vast Bureau van 07.05.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Voorzitter vast bureau 

  

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Raadsleden 

  

Peter Van Staveren 

Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd 

Servaas Van Eynde 

Raadslid 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Besprekingen en besluiten van het Vast Bureau in besloten zitting 
 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het vast bureau van 23.04.2019. 

De redactie van de notulen van het vast bureau van 23.04.2019 wordt goedgekeurd. 

Trieststraat 11 LOI - Afwijken parkeerbeleid. 

Goedkeuren voor de afwijking op het parkeerbeleid omwille van de sociale functie die het gebouw 

zal krijgen. 

Poetsen ramen - Goedkeuren gunning. 

Voor het uitvoeren van voormelde werken werd een prijsvraag georganiseerd via de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze werken worden gegund aan de goedkoopste 

inschrijver. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Betaalbaar stellen betaallijsten aankoopjournaal. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor de 

DCO voor bepaalde duur. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte DCO voor de duur 

van de afwezigheid van een collega. 



Aanstellen vanuit de vervangingspool van een deeltijds (11u/week) contractueel technisch beambte 

(E-niveau) voor de DCO voor bepaalde duur. 

Aanstelling vanuit de vervangingspool van een deeltijds contractueel technisch beambte DCO, 

gedurende de afwezigheid van een collega. 

Kennisname vrijwillig ontslag van een technisch beambte dienstencentrum - mevrouw Denise 

Haesevoets. 

Er wordt kennis genomen van het ontslag van een technisch beambte dienstencentrum. 

Goedkeuren inzet wijkwerk dienstencentrum. 

Eén van de medewerkers is langdurig ziek. Haar vervangster zet het vervangingscontract stop. Er 

wordt wijkwerk ingeschakeld om de periode tot aan een nieuwe procedure te overbruggen. 

Goedkeuren inzet wijkwerk schilderen dienstencentrum De Piramide 

Goedkeuren inzet wijkwerk schilderen dienstencentrum De Piramide 

Goedkeuren leegmaken woning Sasdijkstraat 11 te Assenede 

De woning in de Sasdijkstraat 11 te Assenede moet worden leeggemaakt. Het vast bureau geeft daar 

opdracht toe. 
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Get. Peter Van Staveren      Get. Philippe De Coninck 

Algemeen directeur wnd.      Voorzitter vast bureau 

 


