
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 03 mei 2021 om 14.00 uur

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

Verontschuldigd:

Afwezig:

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. SAMENSTELLING VAN DE JURY VOOR DE SELECTIEPROCEDURE AANLEG WERVINGSRESERVE 
TECHNISCH BEAMBTE LOGISTIEK E1-E3

Ingevolge de opstart van de selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie 
technisch beambte logistiek E1-E3, dient het vast bureau te beslissen over de samenstelling van de jury. 

3. TOELATEN VAN DE KANDIDATEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE VOOR DE AANLEG VAN EEN 
WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN TECHNISCH BEAMBTE LOGISTIEK E1-E3

Ingevolge de opstart van de procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van 
technisch beambte logistiek E1-E3, dient het vast bureau te beslissen over de toelating van de 
kandidaten tot de procedure.

4. OPENVERKLARING VAN EEN TIJDELIJKE DEELTIJDSE FUNCTIE ZORGKUNDIGE

Naar aanleiding van een aantal langdurig afwezigen die niet vervangen werden en om de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in woonzorgcentrum Ter Gauwen, wordt een oproep gedaan naar 
een tijdelijke zorgkundige met deeltijdse prestaties, voor snelle indiensttreding.

5. AANSTELLING JOBSTUDENTEN WZC ZOMERVAKANTIE 2021

Naar jaarlijkse gewoonte wordt in het woonzorgcentrum tijdens de zomervakantieperiode beroep 
gedaan op bijkomende werkkrachten in de vorm van jobstudenten. 
Het vast bureau stelt deze jobstudenten aan om tijdens juli en augustus de continuïteit van de 
verzorging van de bewoners te verzekeren.

6. DELEGATIE AANSTELLINGSBEVOEGDHEID VOOR AANSTELLINGEN VAN BEPAALDE DUUR AAN DE 
ALGEMEEN DIRECTEUR

Het vast bureau delegeert haar aanstellingsbevoegdheid voor aanstellingen van bepaalde duur aan de 
algemeen directeur.



Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur voorzitter


