
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 25 januari 2021 om 13.30 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS ANIMATOR C1-C3 VOOR BEPAALDE DUUR

Na openverklaring van een tijdelijke voltijdse functie animator en goedkeuring voor een oproep op 
sociale media, werden gesprekken gehouden met de kandidaten die reageerden voor het invullen van 
deze tijdelijke functie. Het vast bureau gaat na geheime stemming en met eenparigheid van stemmen 
over tot de aanstelling van een contractueel animator C1-C3 in WZC Ter Gauwen voor bepaalde duur, 
met een voltijdse opdracht van 38/38. Deze opdracht van bepaalde duur vangt aan op 1 februari 2021 
en eindigt op 31 december 2021.

3. AANSTELLING VAN EEN HALFTIJDS ZORGKUNDIGE C1-C2 TER VERVANGING VAN EEN AFWEZIGE 
VERPLEEGKUNDIGE

Door een langdurige afwezigheid van een verpleegkundige en om de continuïteit van de dienstverlening 
te verzekeren in woonzorgcentrum Ter Gauwen, wordt, na geheime stemming en met eenparigheid van 
stemmen, een extra halftijds zorgkundige aangesteld met halftijdse prestaties, zoals open verklaard in 
zitting van 18 januari 2021. Deze vervangingsopdracht vat aan op 1 februari 2021 en loopt voor de totale 
duur van de afwezigheid van de titularis.

4. GOEDKEUREN VAN DE AANVRAGEN VOOR EEN TEGEMOETKOMING BIJ INCONTINENTIE 

In het meerjarenplan werden een aantal acties vastgelegd. Actie 36 was de opmaak van een reglement  
voor de toekenning van een tegemoetkoming voor personen met incontinentie. Intussen is dit 
reglement van toepassing en konden de aanvragen voor de toelage tot 31 december 2020 binnen 
gebracht worden. De tegemoetkoming voor personen met incontinentie wordt toegekend aan de 
aanvragers.



Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur voorzitter
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