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Besluitenlijst Vast Bureau

maandag 21 december 2020 om 10u30

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Voorzitter

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

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Marjolein Schelmans, Algemeen directeur waarnemend

Verontschuldigd: Stefan Goclon, Algemeen directeur

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het Vast Bureau van 23 november 2020

Het Vast Bureau keurt de notulen van de vergadering van het Vast Bureau van 23 november 2020 
goed.

PERSONEELSZAKEN

2. 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. 

3. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van administratief 
medewerker sociale dienst (Cv) – 30,4/38ste 

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

4. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van maatschappelijk assistent (Bv) 
– 30,4/38ste 

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

5. Kennisneming besluit Algemeen Directeur d.d. 30/11/2020: Vacantverklaring en vaststelling 
selectieprocedure van een maatschappelijk assistent (Bv) in contractueel verband – 30u24 – via 
een verkorte selectieprocedure

Het Vast Bureau neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur d.d. 30/11/2020 
betreffende de vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een maatschappelijk 
assistent (Bv) in contractueel verband via een verkorte selectieprocedure.  
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VARIA

6. Verlenging overeenkomst Rimo Limburg rond Depot Margot

Goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst met RIMO Limburg rond Depot Margot voor 
2021.

7. Aankoop materieel 't Wiekernestje – Goedkeuring aanvaarde factuur

Het Vast Bureau aanvaardt de factuur ter betaling.

Namens het Vast Bureau,

Algemeen directeur waarnemend,
Marjolein Schelmans
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Voorzitter
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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