BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU
ZITTING VAN 8 JANUARI 2021
Gepubliceerd op 11 januari 2021

GEHEIME ZITTING
Dagorde punt 1:

Notulen van het vast bureau van 18 december 2020

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 18 december 2020 worden goedgekeurd en aldus ondertekend door de voorzitter
en de wnd. algemeen directeur.

Dagorde punt 2:

Aanpassen van het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
inzake verzenden van de agenda en stukken.

Artikel 4 van het huishoudelijk reglement college en vast bureau wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 4 - De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan het college / het vast bureau zullen worden voorgelegd (DLB art 171 §3)
en verwerkt deze in een agenda.
De agendapunten onder de vorm van een ontwerpbesluit en eventuele bijlagen, worden door de administratie samengesteld tot
woensdag uiterlijk 12:00 uur voor de zitting, teneinde de algemeen directeur toe te laten deze ter voorbereiding van het college / het
vast bureau te bestuderen en zich verder hierover te laten voorlichten.
Individuele schepenen kunnen eigen agendapunten via de algemeen directeur eveneens tot dinsdag om 12.00u toevoegen, zodat zij
ook nog grondig mee voorbereid kunnen worden tegen woensdag uiterlijk 12:00 uur.
De definitieve agenda wordt vastgesteld door de burgemeester.
Op donderdag om 10:00 uur voorafgaand aan de zitting worden de agenda en de bijhorende ontwerpbesluiten en stavingsdocumenten
digitaal bezorgd aan de leden van het college / het vast bureau.
De aanpassingen in het huishoudelijk reglement treden in werking vanaf 1 januari 2021.
Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt aan het personeel gecommuniceerd en wordt op de website gepubliceerd.

Dagorde punt 3:

Betalingsbevelen.

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2021/5

Dagorde punt 4:

Aanstelling van een tijdelijk voltijds (38/38) contractueel maatschappelijk werker niveau B1-B3 voor de duur van
één jaar en aanleg van een werfreserve van één jaar.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie d.d. 7 januari 2021 voor aanwerving van een voltijds (38/38)
contractueel maatschappelijk werker voor één jaar - niveau B1-B3 met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar.
XXX wordt aangesteld als voltijds (38/38) contractueel maatschappelijk werker - niveau B1-B3 voor de duur van één jaar met ingang
van 15 januari 2021.
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel.
In toepassing van titel III, hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling wordt een wervingsreserve
aangelegd voor de functie van maatschappelijk werker niveau B1-B3 voor de duur van één jaar met ingang van 1 februari 2020 :
1
2
Artikel 5: -

Naam
XXX
XXX

Adres

Woonplaats

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst.

Dagorde punt T1:

Vervanging van de voorzitter van het BCSD.

De heer Geert Asman duidt de heer Brent Meuleman aan als plaatsvervangend voorzitter BCSD gelet op de tijdelijke afwezigheid van de
heer Geert Asman gedurende de periode van 11 januari tot en met 17 januari 2021.
Het Vast Bureau bestendigt de vervanging door de heer Brent Meuleman als plaatsvervangend voorzitter BCSD voor toekomstige vervangingen. Deze vervanging kan per e-mail of op enig ander schriftelijke wijze worden bevestigd.

De wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

De voorzitter,
Brent Meuleman

