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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 3 MEI 2018 

 

4 Personeel – consolidatie arbeidsongevallen  

 
Het Directiecomité besluit 3 arbeidsongevallen te consolideren: een arbeidsongeval van 6 november 
2017, een arbeidsongeval van 5 december 2017 en een arbeidsongeval van 15 februari 2018. 
 

5 Onderhoud stoomketel 2 – gedeeltelijke vervanging van de wand 2de/3de 
trek en buizen in de bundel in de 3de trek van ketel 2 – prijsvraag - 
goedkeuring 

 
Het Directiecomité keurt het voorliggende ontwerpbestek met als opdracht het gedeeltelijk vervangen 
van de tussenwand tussen de 2de en de 3de trek van ketel 2 in het kader van een 
onderhandelingsprocedure met prijsvraag aan 3 aannemers en de raming, goed. 
 

 
6 Personeel  
6.1 Vacature voor operator elektricien en voor stafmedewerker automatisering – 

volgende BOC en volgende Raad van Bestuur 

 
Het Directiecomité besluit indien nodig meerdere selectiebureaus aan te duiden. 
 
Het Directiecomité besluit om het functieprofiel indien nodig te wijzigen en in de gepubliceerde 
vacature tekst de vereiste 5 jaar nuttige ervaring voor een bachelor te schrappen. Dit wordt ter 
bekrachtiging voorgelegd in volgende BOC en volgende Raad van Bestuur. 

 
6.2 Coaching door Ascento –verslaggeving - mededeling 
 

Het Directiecomité besluit niet in te gaan op het voorstel van Ascento voor de opleiding 
functionerings- en evaluatiegesprekken voor leidinggevenden en voor workshops “verhogen van 
veerkracht” voor alle medewerkers. 
 

7 Financiën - Liquiditeit 
 

Het Directiecomité wenst geen wijzigingen door te voeren in de liquiditeit. 
 

9 Omvorming van het intergemeentelijk containerpark naar een stedelijk 
containerpark en omvorming groencompostering – erfpachtovereenkomst 

 
Het Directiecomité besluit de voorliggende erfpachtregeling te laten nazien door een notaris of 
een advocaat. Ze geeft opdracht aan de stafmedewerker administratie om na te vragen met 
welke notaris/advocaat de WVI samenwerkt voor het opstellen van een erfpachtovereenkomst. 
 
Het Directiecomité vraagt een gemeenteraadsbesluit van stad Oostende houdende de 
goedkeuring om de resterende afschrijvingen van het bestaand containerpark, nl. 25.299,32 EUR 
in één maal af te lossen in 2018. 
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Stafmedewerker administratie     


