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Besluitenlijst vast bureau 

 

 

maandag 16 maart 2020 om 11u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Voorzitter 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het Vast Bureau van 17 februari 2020 

Het Vast Bureau keurt de notulen van de vergadering van het Vast Bureau van 17 

februari 2020 goed. 

2. Goedkeuring notulen van het Vast Bureau van 10 maart 2020 

Het Vast Bureau keurt de notulen van de vergadering van het Vast Bureau van 10 maart 

2020 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

3. Aanwervingsprocedure Diensthoofd sociale dienst (Bx) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

4. Aanwervingsprocedure Diensthoofd sociale dienst (Bx) in contractueel verband – 38u – 

Aanstelling selectiecommissie 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

5. Aanvraag deeltijds (1/2de) Vlaams Zorgkrediet (Zorg voor een kind) – Contractueel 

personeelslid 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

6. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van Verzorgende 

kinderdagverblijf (C1-C2) – 28,5/38ste  

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

7. Aanvraag goedkeuring nevenwerkzaamheden 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

8. Engagementsverklaring Opvoedingswinkel 2020-2024 

Het Vast Bureau keurt de “Engagementsverklaring Opvoedingswinkel 2020-2024” goed. 

VARIA 

9. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW Bree en Agentschap Integratie en 

Inburgering 

Het Vast Bureau keurt de “Samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW Bree en 

Agentschap Integratie en Inburgering” goed. 

 

 

 

Namens het vast bureau, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Voorzitter 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 


