Vast Bureau van 09 maart 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de notulen van de zitting van 28 februari en 2 maart 2020 goed
te keuren.
2.

Personeel - aanstellen jobstudenten - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Tijdens de paasvakantie worden er jobstudenten voor de verzorging aangesteld.
3.

Personeel - aanstellen jobstudenten - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Tijdens de paasvakantie worden er jobstudenten voor de keuken in WZC Klateringen aangesteld.
4.

Personeel - aanstellen jobstudenten - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Tijdens de paasvakantie worden er jobstudenten voor de wasserij te WZC Klateringen aangesteld.
5.

Personeel - aanstellen jobstudenten paasvakantie - poetsdienst Klateringen

Goedgekeurd
Aanstellen jobstudenten paasvakantie - poetsdienst Klateringen

6.

Personeel - aanstellingen van jobstudenten in contractueel dienstverband tijdens
het weekend van de maand maart 2020 om het tekort aan personeel op te vangen
in de verzorging van het woonzorgcentrum Klateringen.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de aanstelling van jobstudenten in contractueel dienstverband
goed te keuren.

7.

Personeel- Goedkeuren kandidaten van de verkorte selectieprocedure voor de
aanleg van een tijdelijke gemeenschappelijke wervingsreserve voor de functie van
schoonmaak Stad/OCMW/AGB.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de kandidaten goed te keuren voor de selectieprocedure van
schoonmaak.

8.

Personeel - wervingsreserve technisch beambte schoonmaak - verlenging

Goedgekeurd
Verlenging wervingsreserve technisch beambte schoonmaak
9.

Personeel - sectorcoördinator welzijn soc zaken - datum indiensttreding

Goedgekeurd
Een sectorcoördinator welzijn soc zaken treedt in dienst
10.

Personeel - sociale maribel - nieuwe oproep - indiening dossier

Goedgekeurd
Een dossier wordt ingediend voor nieuwe contractuele functies sociale maribel.
11.

Personeel - aanvaarding ontslag van een kinesitherapeut met een contract van
bepaalde duur

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau het ontslag te aanvaarden van een kinesitherapeut.
12.

Logistiek / overheidsopdrachten - aankoop van een waterboiler voor de
serviceflats Denderzicht - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Verzoek om over te gaan tot aankoop van een waterboiler voor het serviceflat-gebouw
Denderzicht.
13.

Logistiek /overheidsopdrachten - aankoop van een waterboiler voor de serviceflats
De Lavondel te Denderwindeke - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Verzoek om over te gaan tot aankoop van een waterboiler voor het serviceflatgebouw De Lavondel
te Denderwindeke.
14.

Logistiek/ overheidsopdrachten : aankoop van een motorloze dampkap voor het
serviceflatgebouw 'Denderzicht' - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Verzoek om over te gaan tot aankoop van een motorloze dampkap voor het serviceflatgebouw
'Denderzicht'.
OR1. Stafdienst - kennisname van de rapportering van de acties 2019 van het kader
organisatiebeheersing- en ontwikkeling voor stad & OCMW Ninove
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de acties die in 2019 ondernomen werden
ter realisatie van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling.
OR2. Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop deel van perceel ocmw-grond te
Lieferinge in samenwerking met de kerkfabriek van Lieferinge - goedkeuring
ontwerpakte
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring van de ontwerpakte voor verkoop van een deel van een perceel ocmw-grond te
Lieferinge in samenwerking met de kerkfabriek van Lieferinge

OR3. Logistiek/overheidsopdrachten - sociaal huis - goedkeuring huishoudelijk
reglement en ontwerp-huurovereenkomsten
Goedgekeurd
Voorstel om het huishoudelijk reglement en de ontwerp-huurovereenkomsten van het sociaal huis
goed te keuren.
15.

Financiële dienst - Goedkeuren bestelbons in kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de bestelbons goed te keuren.
16.

Financiële dienst - Betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de uitgaven van 2020 betaalbaar te stellen.
OR4. goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW NINOVE en Leerpunt
Ninove aangaande de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten
Goedgekeurd voor de raad
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW NINOVE en Leerpunt Ninove aangaande
de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten
OR5. Seniorenvoorzieningen: Indexering van de prijzen
Goedgekeurd
Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex worden de lonen, uitkeringen en pensioenen
met 2% verhoogd. Omdat daardoor de kosten van de seniorenvoorzieningen stijgen, indexeren we
ook de prijzen.
B1.

Sociaal huis - openstaande vragen

Goedgekeurd
Sociaal huis - openstaande vragen

