NOTULEN VAST BUREAU
VAN 20 APRIL 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het Vast Bureau keuren de notulen van het Vast Bureau van 19 april 2021 goed.
2.

x: aanstelling als voltijds hulppersoneelslid (38/38) i.k.v. artikel 60 § 7 in de Kringloopwinkel
te Beveren-Leie vanaf 3 mei 2021 (contract onbepaalde duur)

x aan te stellen als voltijds hulppersoneelslid i.k.v. artikel 60 § 7 met een contract van onbepaalde
duur vanaf 3 mei 2021.
3.

x: verdere aanstelling als deeltijds technisch beambte aan de balie van het WZC (26.5/38) van
1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021

x verder aan te stellen als deeltijds technisch beambte aan de balie van het WZC (26.5/38) weddenschaal C1-C3.
4.

x: verdere aanstelling als deeltijdse zorgkundige (19/38) om de continuïteit van de dienst te
verzekeren van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021

x verder aan te stellen als deeltijdse zorgkundige (19/38) - weddenschaal C1-C2 - om de continuïteit
van de dienst te verzekeren.
5.

x: aanstelling als voltijdse zorgkundige (38/38) van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021
t.v.v. x die vanaf 10 mei 2021 uit dienst gaat

x aan te stellen als voltijdse zorgkundige (38/38) - weddenschaal C1-C2 - t.v.v. Nathalie DEMOOR, die
haar opzeg heeft ingediend en waarvan haar arbeidsovereenkomst eindigt op 9 mei 2021.
6.

x: intrekking van de aanstelling als voltijds hulppersoneelslid (38/38) i.k.v. artikel 60 § 7 in de
Kringloopwinkel te Ingelmunster vanaf 26 april 2021 (contract onbepaalde duur)

De aanstelling van x wordt ingetrokken.
7.

Dagorde OCMW-Raad van 29 april 2021

Navolgende agendapunten voor de OCMW-raad van 29 april 2021 worden aan de voorzitter
overgemaakt:
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
1.
Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 29 april 2021 met beperkt publiek
2.
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
3.
Goedkeuring bestek “Concessie van werken in functie van de bouw en de exploitatie van een
nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke, in het licht van de oprichting van een
OCMW - vereniging" en toelichting Rasschaert
BURGEMEESTER JAN STEVENS
4.
Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW
8.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2020/10

Goedgekeurd.

9.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2021/3

Goedgekeurd.
10.

Goedkeuren aanpassing aantal verblijfsplaatsen LOI Wielsbeke

Goedkeuring te verlenen aan het verminderen van het aantal plaatsen LOI van 6 naar 5 voor de
woning in de Vaartstraat 55 te 8710 Wielsbeke.

