NOTULEN VAST BUREAU
VAN 9 JUNI 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het Vast Bureau keuren de notulen van het Vast Bureau van 1 juni 2021 goed.
2.

Personeel: kennisname geslaagde kandidaten examen zorgkundige (C1-C2) na praktische en
mondelinge proef

Volgende kandidaten zijn geslaagd voor de praktische en mondelinge proef voor zorgkundige (C1-C2)
en worden op de werfreserve geplaatst:
Naam
Voornaam
Totaal (100)

3.

Personeel: kennisname geslaagde kandidaat examen verpleegkundige (C3-C4) praktische en
mondelinge proef - aanstelling x als voltijdse verpleegkundige (C3-C4) vanaf 8 juli 2021

x wordt aangesteld als voltijdse verpleegkundige (38/38) - weddenschaal C3-C4 - met een contract
van onbepaalde duur vanaf 8 juli 2021.
4.

Personeel: aanstelling zorgkundigen (C1-C2) n.a.v. examens + vaststellen werfreserve

Volgende geslaagde kandidaten worden aangesteld als zorgkundige, weddeschaal C1-C2 met een
contract van onbepaalde duur:
1. x
2. x
3. x
Artikel 2
Na bovengenoemde aanstellingen wordt de werfreserve als volgt vastgelegd:
 x
 x
5.

x: aanstelling als voltijds hulppersoneelslid (38/38) i.k.v. artikel 60 § 7 in de Foodact 13 te
Kuurne vanaf 10 juni 2021 (contract onbepaalde duur)

x aan te stellen als voltijds hulppersoneelslid i.k.v. artikel 60 § 7 met een contract van onbepaalde
duur vanaf 10 juni 2021.
6.

Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing

Kennis te nemen van het jaarverslag organisatiebeheersing.
7.

Aanstelling x als technisch beambte poetsdienst (19/38) n.a.v. pensioen x, poetsdienst WZC

x aan te stellen binnen het OCMW als halftijds (19/38e) technisch beambte poetsdienst WZC voor
onbepaalde duur vanaf 1 november 2021.
8.

Financiële ondersteuning palliatief dagcentrum regio midwest: goedkeuring

Vanuit het lokaal bestuur Wielsbeke wordt niet ingegaan op de vraag om financiële ondersteuning te
bieden aan het palliatief dagcentrum binnen de eerstelijnszone midwest.
9.

Nalatenschap x: overboeking beschikbare middelen Belfius Tre@Sury Special naar Belfius
centrale rekening

Goedgekeurd.
10.

W13: verslag raad van bestuur en algemene vergadering van 28 mei 2021: kennisname

De leden van het Vast Bureau nemen kennis van het verslag en bijlagen van de vergadering van de
raad van bestuur en van de algemene vergadering van W13 op 28 mei 2021.
11.

Bezetting WZC: mei 2021: kennisname

De leden van het Vast Bureau nemen kennis van de bezettingsgraad van mei 2021.
12.

Jaarverslag woonzorgcentrum 2020: kennisname

De leden van het Vast Bureau nemen kennis van het jaarverslag woonzorgcentrum 2020.
13.

Jaarverslag dienst ouderenzorg 2020: kennisname

Het Vast Bureau neemt kennis van het jaarverslag ouderenzorg 2020 en de bijhorende
kwaliteitsplanning.

