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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 23 april 2019 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 9 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau neemt akte van de dagorde van de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 9 mei 2019. 

PERSONEEL 

3. Opstart aanleg werfreserve voor generieke functie van administratieve medewerker (C1-3) 
voor gemeente en OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft opdracht tot opstart van een aanwervingsprocedure voor een generieke functie 
administratieve medewerker (C1-3) in functie van de aanleg van een gemeenschappelijke werfreserve 
(zonder rangschikking) voor gemeente en OCMW voor de duur van één jaar.  De werving wordt opgestart 
via de website, sociale media en een regionaal verschijnend reclameblad en zal worden afgesloten op 21 
mei 2019 om 12.00 uur 's middags. Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan 
de aanwervingsvoorwaarden, uitgezonderd het strafregister welke kan toekomen uiterlijk op 24 mei 2019 om 
12.00 uur 's middags. Te laat ingediende kandidaturen kunnen niet in aanmerking genomen worden. 
Artikel 2 
Het examenprogramma voor de selectie wordt als volgt vastgesteld: 

 de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en -technieken afgestemd op de 
functiebeschrijving voor deze functie; 

 de selectie bestaat uit drie onderdelen, met name: 
1.  Schriftelijk proef (40 punten)               
-  De schriftelijke proef peilt naar de basisvaardigheden inzake kennis en inzicht in administratieve 
procedures, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het kader van rapportering en het verzorgen van 
briefwisseling en het snel kunnen verwerken van nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt de nodige basiskennis 
van de gemeentelijke organisatie, werking en/of regelgeving getoetst.  
2. Een PC-proef (20 punten) 
- Proef die de nodige basiskennis test van de meest courante softwaretoepassingen zoals Word en Excel. 
3.  Mondeling proef (40 punten) 
-  interview waarin de competenties getoetst worden die vereist zijn voor de  generieke functie 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50 % van de punten behalen voor elk van voormelde proeven 
(schriftelijke, PC- en mondelinge proef) en op het totaal van de proeven minstens 60 % van de punten 
behalen. 
De selectieproef resulteert conform art. 18 van de rechtspositieregeling voor de graad van administratieve 
medewerker in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. 
Indien er meer dan 70 kandidaten zijn worden preselecties gehouden. 
Preselectieve proef: 
Een schriftelijk functierelevante proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten 
worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel voor de functie van 
administratieve medewerk(st)er, met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten over 
voldoende algemene kennis en  administratieve vaardigheden beschikken om deze functie uit te voeren. 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze 
vastgesteld voor de verdere selectieprocedure.  
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4. Aanleg werfreserve voor de contractuele functie van zorgkundige WZC: goedkeuring 
werfreserve 

5. Aanvraag verpleegkundige WZC, voor uitbreiding tewerkstelling 

6. Kennisname besluiten algemeen directeur 

FINANCIËN 

7. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2019003087 
(voor het boekjaar 2019), met een bedrag van 134 273,70 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

WOONZORGCENTRUM 

8. Uitbreiding openbare verlichting parking Gasthuisstraat - offerte Fluvius 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de offerte van Fluvius voor de uitbreiding van de openbare verlichting voor de parking 
aan de Gasthuisstraat goed voor een bedrag van  
2 194,91 euro, BTW verlegd. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius en aan de financieel directeur. 
  

9. Tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de ov-paal 9355 in de Gasthuisstraat  thv 11 - offerte 
Fluvius. 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de offerte van Fluvius voor het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de 
verlichtingspaal in de  Gasthuisstraat thv nr. 11 goed voor een bedrag van  
702,93 euro, incl. BTW. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius en aan de financieel directeur. 
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau 
 


