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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 28 FEBRUARI 2023 

 
 
2 Verslag van 24 januari 2023 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
3 Voorlopige aanstelling van de heer Andy Versyck ter vervanging van 

mevrouw Kimberly Maenhoudt ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 
de stad Gistel van 2 februari 2023 – volgende Bijzondere Algemene 
Vergadering 

 
De heer Andy Versyck wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO ter 
vervanging van mevrouw Kimberly Maenhoudt. 
 
De aanstelling van de heer Andy Versyck zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
5  Personeel 
5.1 Functioneringstoelage 2022 – vaststellen appreciatiefactor – goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit om aan elk personeelslid een appreciatiefactor 1 toe te kennen voor 
het berekenen van de functionerinstoelage voor 2022, met uitzondering van de appreciatiefactor 
van 1 personeelslid waarvan de appreciatiefactor wordt vastgesteld op 0. 

 
5.2 Personeel – medewerker communicatie en projectbegeleiding – aanvraag 

verlenging progressieve tewerkstelling - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de vraag van de medewerker communicatie en projectbegeleiding tot 
verlenging van de progressieve tewerkstelling aan 80% vanaf 30/01/2023 t.e.m. 30/04/2023 en 
de vraag om hierbij gebruik te maken van artikel II24 van het geldelijk statuut, goed. 

 
5.4 Personeel – toekennen van een premie bij het aanbrengen van een nieuwe 

operator elektricien of mecanicien – verlenging goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het tijdelijk voorstel voor het toekennen van een premie bij het 
aanbrengen van een nieuwe operator elektricien of mecanicien goed voor zolang de situatie niet 
structureel verbeterd is.  

 
6 Aanbestedingen/bestellingen 
6.2 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2023 - gunning 
 
De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar 2023 toe. 
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Stafmedewerker administratie 


