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1 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium – Dienstjaren 2020-2025 – Gunningsprocedure – Machtiging gemeente - 

beslissing 

 Het vast bureau mandateert gemeente Zedelgem om de procedure te voeren en in naam 

van OCMW Zedelgem bij de gunning van de opdracht “Organisatie van online biedingen 

voor verkoop gemeentelijk en OCMW patrimonium – Dienstjaren 2020-2025” op te treden. 

 

2 Juridische zaken - Project Develter - Opmaak basisakte - Aanstellen notaris - 

beslissing  

 Het vast bureau stelt notariskantoor Lommée aan voor de opmaak van een basisakte in 

het project Develter.  

 

3 Juridische zaken - Rapportering klachten - Periode 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019 - kennisgeving  

 Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de ingediende klachten in 

periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

 

4 Personeel- Delegatie beslissingen in kader van selectieprocedures aan de algemeen 

directeur- beslissing 

 Het vast bureau keurt de delegatie van beslissingen in kader van aanwervingsprocedures 

aan de algemeen directeur goed. 

 

5 Personeel- Vacantverklaren van een deeltijds functie medewerker onderhoud  voor 

de poetsdienst aan huis- beslissing 

 Het vast bureau verklaart een deeltijdse functie voor medewerker poetsdienst aan huis 

vacant. 

 

6 Personeel- Vacantverklaren van een halftijdse functie van kindbegeleider- beslissing 

 Het vast bureau verklaart een halftijdse functie van kindbegeleider vacant. 

 

7 Secretariaat - Raad voor maatschappelijk welzijn - agenda 

 Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de ocmw-raad om de voorgestelde 

agendapunten op te nemen op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 

januari 2020. 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 14 januari 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


