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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 15 FEBRUARI 2018 

 

1 Goedkeuring verslag van 16 januari 2018 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op dit verslag en keurt het bijgevolg goed. 
 

2 Erratum in verslag van 21 november 2017 
 

Er staat een erratum in het besluit van agendapunt 2 van het verslag van 21 november 2017:  
Perceel 2 van de opdracht werd gegund aan de firma Remondis Depoorter. In het besluit staat 
verkeerdelijk dat perceel 2 gegund werd aan Renewi nv. 

 
3 Personeel – Franky Seynaeve – vervroegde uitdiensttreding – 

goedkeuring 
 

Het Directiecomité keurt de vraag tot vervroegd uitdiensttreden van Franky Seynaeve vanaf 1 
maart 2019 goed. 

 

4 Personeel – vraag tot verlenging vergoeding bij deeltijdse prestaties 
ingevolge ziekte - toestemming 

 
Het Directiecomité geeft toestemming aan betrokkene om zijn dienst in halvedagprestaties te 
verlengen voor de periode van 12 februari 2018 tot en met 7 maart 2018 onder toekenning van 
de halve wedde bij voltijdse prestaties en de aanvullende vergoeding bij toepassing van artikel II 
24 §3 van het geldelijk statuut. 
 

5 Personeel – functioneringstoelage 2017 – vaststellen appreciatiefactor – 
volgende Raad van Bestuur 

 
Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om de appreciatiefactoren 
vast te stellen zoals in het voorliggend functioneringsverslag. 
 

6 Personeel – aanleggen van een werfreserve voor de functie van operator 
elektricien en van stafmedewerker automatisering – extra inlassing 

 
Het Directiecomité besluit om gebruik te maken van de gratis her inlassing in de Zondag en in Deze 
Week. De termijn voor het indienen van een kandidaatstelling wordt verlengd tot 3 maart 2018. 

 
9 Inzameling tuinafval voor de periode 2018-2019 -  gunning 
 
Het Directiecomité gunt de opdracht voor het inzamelen van tuinafval en het afvoeren naar de 
groencomposteringsinstallatie van IVOO voor perceel 1 Bredene en voor perceel 2 Oostende aan de 
firma Remondis Depoorter. 
 

12 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2018 - goedkeuring 
 
Het Directiecomité wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar van 2018 toe.  
 

Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie  


