BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 28 SEPTEMBER 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen vast bureau.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname ontslag van een administratief medewerker zorg aangesteld met
een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.

BESLUIT
Kennisname ontslag van een medewerker.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker zorg met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie administratief medewerker zorg wordt vacant verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Vacant verklaren van de functie maatschappelijk werker zorg, contract
onbepaalde duur, voor een totaal van 0,75 VTE.

BESLUIT

De functie maatschappelijk werker zorg wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Vacant verklaren van de functie beambte schoonmaak met een
arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie beambte schoonmaak wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Aanstelling van een beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.

BESLUIT
Een beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Wasserijdiensten - Gunningsbeslissing.

BESLUIT
Het vast bureau keurt het verslag van nazicht goed en beslist perceel 1 van de opdracht
wasserijdiensten "Huur en onderhoud arbeidskledij" te gunnen en perceel 2 "Huur en onderhoud plat
linnen" niet te gunnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Bestellingen.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Mandaten.

BESLUIT
Het vast bureau keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

10. - Kennisname gunning van de overheidsopdracht 'Raamovereenkomst droge
voeding' door OCMW Kortrijk.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van gunning van de opdracht "Raamovereenkomst droge voeding' door
OCMW Kortrijk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Kennisname verslag infomoment OverKop.

BESLUIT
Het vast bureau neemt kennis van het verslag van het infomoment OverKop d.d. 17 september 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

