LIJST BESLUITEN RAAD VOOR HET
VAST BUREAU
04 februari 2019

Merelbeke, maandag 27 mei 2019

Geacht publiek,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van
het vast bureau van 04 februari 2019 mee te delen.

BESLUITEN

Besloten vergadering
1.

Goedkeuren notulen vast bureau van 4 december 2018

2.

Computertafel: voorstel tot toewijzing

3.

Verlenging aanstellen raadsman

4.

Aanvragen subsidie POD-MI doorgangswoning Hundelgemsesteenweg 184:
standpunt

5.

Thuiszorgdiensten - aanvraag individuele afwijking lidmaatschap Minder
mobielencentrale

6.

Personeel - delegatie aan waarnemend algemeen directeur

7.

Kennisnemen digitaal goedgekeurde beslissingen in het kader van het
inrichten van examens voor knelpuntberoepen voor personeelsleden die
vallen onder toepassing van artikel 186 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur

8.

Personeel - Kennisnemen digitaal goedgekeurde beslissingen met
betrekking tot aanwervingen van bepaalde duur (maximum 1 jaar)

9.

Personeel - Kennisnemen beëindiging arbeidsovereenkomst door een
halftijds contractueel administratief medewerker in het kader van het
Sectoraal Fonds

10. Personeel - Kennisnemen beëindiging arbeidsovereenkomst door een
halftijds contractueel gegradueerd verpleegkundige in de nachtdienst
11. Personeel - Tewerkstelling van studenten voor 2019: bepalen
aanwervingscriteria en vaststellen aantal uren
12. Personeel - Kennisname PV's en vaststellen werfreserve voor de functie van
hulpkok
13. Personeel – Kennisname PV’s en vaststellen werfreserve voor de functie van
kok
14. Personeel - Aanstellen van een voltijds contractueel kok met ingang van 26
februari 2019 voor onbepaalde duur
15. Personeel - Aanstellen van een contractueel technisch beambte in de
dienstenchequeonderneming met 28/38-prestaties met ingang van 19
februari 2019 voor onbepaalde duur
16. Personeel - Aanstellen van een contractueel technisch beambte in de
dienstenchequeonderneming met 28/38-prestaties met ingang van 12
februari 2019 voor onbepaalde duur
17. Personeel - Aanstellen van een contractueel hulpkok met 30.4/38-prestaties
voor onbepaalde duur
18. Personeel - Aanstellen van een voltijds contractueel hoofd bewonerszorg
voor onbepaalde duur
19. Personeel - Stopzetten met wederzijdse toestemming van de
arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel maatschappelijk werker
op 14 januari 2019
20. Personeel - Stopzetten met wederzijdse toestemming van de
arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel hoofd bewonerszorg op
18 januari 2019
21. Personeel - definitieve pensionering door Medex van een halftijds statutair
bachelor in de verpleegkunde wegens medische redenen
22. Personeel - definitieve pensionering door medex van een halftijds statutair
verpleegassistente ingevolge medische redenen
23. Levering van medicatie aan woonzorgcentra: gunnen

24. Aanpassen autoverzekeringspolis: Ford Transit en VW Caddy Maxi
25. Gascabine/meter OCMW Merelbeke: opstarten en gunnen
26. Ongediertebestrijding - aanpassing bestaand contract: opstarten en gunnen
27. Muziekuitvoeringen - aanpassing overeenkomsten: opstarten en gunnen
28. Tijdelijke aanwerving leidinggevende afdeling (hoofdverpleegkundige)
29. Uitvaardigen dwangbevel
30. Vrijgave huurwaarborg van gedeponeerde rekening
31. Goedkeuren van het te betalen bedrag van verbintenissen en vastleggen
aanrekeningen van de uitgaven (facturen)
32. Kennisnemen beslissingen van de waarnemend algemeen directeur en de
directeur seniorencentrum
33. Kennisnemen digitaal goedgekeurde facturen door vast bureau tot en met
31.12.2018
34. Kennisnemen van digitale goedkeuring vast bureau met ingang van
01.01.2019 van het te betalen bedrag van verbintenissen en vastleggen
aanrekeningen van de uitgaven (facturen)
35. Varia

