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Besluitenlijst Vast Bureau

maandag 15 maart 2021 om 10u30

Aanwezig: Mario Knippenberg, Voorzitter waarnemend

Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Marjolein Schelmans, Algemeen directeur waarnemend

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbeth Van der Auwera, Voorzitter

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het Vast Bureau van 8 maart 2021

Het Vast Bureau keurt de notulen van de vergadering van het Vast Bureau van 8 maart 
2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van diensthoofd sociale 
dienst (Bx) – 38/38st

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

3. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van maatschappelijk 
assistent (Bv) - 30u24

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

4. Aanvraag onbetaald verlof 1/5de - Contractueel personeelslid
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

5. Kennisneming besluit Algemeen Directeur d.d. 04/03/2021: Vacantverklaring en vaststelling 
selectieprocedure van een begeleider buitenschoolse opvang (Cv) in contractueel verband 
– 19u – via een verkorte selectieprocedure

Het Vast Bureau neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur 
d.d. 04/03/2021 betreffende de vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een 
begeleider buitenschoolse opvang (Cv) in contractueel verband via een verkorte 
selectieprocedure.  

VARIA

6. Gebruikersovereenkomsten met onthaalouders van De Kleine Parel en het Gerkenboompje 
voor de lokalen van het voormalige ziekenhuis en serviceflats Gerkenberg - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de aangepaste gebruikersovereenkomsten met de onthaalouders 
van De Kleine Parel en het Gerkenboompje voor de lokalen van het voormalige ziekenhuis 
en de serviceflats van woonzorgcentrum Gerkenberg goed.  

7. Overdracht investeringskredieten 2020 stad en OCMW

De lijst van de over te dragen investeringskredieten, zijnde voor de stad € 6.423.604,00 
ontvangsten en € 7.364.412,00 uitgaven en zijnde voor het OCMW € 21.401,01 
ontvangsten en € 1.715.222,77 uitgaven, wordt goedgekeurd wat betreft het OCMW en dit 
wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.

Namens het Vast Bureau,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Voorzitter waarnemend
Mario Knippenberg
#$ondertekening1$#
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