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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 22 JANUARI 2019 

 
 
1 Personeel – vacature magazijnier  
 
1.1 Vaststelling wervingsreserve - goedkeuring 

Het Directiecomité legt de rangorde van de wervingsreserve voor magazijnier 
vast. 

1.2 Personeel – aanstelling magazijnier – goedkeuring 
 

Het Directiecomité stelt Denis Deklerck aan in de vacante betrekking van 
magazijnier vanaf 1 februari 2019. 

 
2 Financiën - Liquiditeit 
 

Het Directiecomité neemt hier kennis van en wenst geen wijzigingen door te 
voeren in de liquiditeit. 

 
 
3 Goedkeuring verslagen van 18 december 2018 en van 10 

januari 2019 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze 
bijgevolg goed. 

 
 
4 Personeel – aanleggen van een werfreserve voor de 

functie van operator elektricien, operator automatisering 
en van operator mecanicien – procedure en voorwaarden 

 
Het Directiecomité legt de procedure vast voor het aanleggen van een 
wervingsreserve voor de functie van operator elektricien, operator 
automatisering en operator mecanicien. 

 

 
5 Personeel – vraag tot deeltijdse prestaties ingevolge 

ziekte - toestemming 
 

Het Directiecomité besluit de aanvraag om de functie opnieuw op te nemen 
met een deeltijdse uurrooster aan 25% van het normale tewerkstelling van 
80% (=20% van voltijdse tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van 
het geldelijk statuut goed te keuren voor de periode van 1 februari 2019 tot en 
met 30 april 2019. 
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7 Hersamenstelling Raad van Bestuur – schrijven aan 
gemeenten-vennoten - goedkeuring 

 
 
Het Directiecomité keurt het ontwerp van het schrijven naar de gemeenten-
vennoten goed in verband met de hersamenstelling van de Raad van Bestuur. 
 

 
9 Overeenkomst met de firma BeauVent voor het aansluiten 

op het warmtenet – uitwerking 
 
Het Directiecomité is akkoord om het RO-water te verrekenen aan het 3-voud van 
de prijs van het leidingwater.  
 
Het Directiecomité is akkoord dat de inname van de helft van de fietsenberging 
geen aanpassing vergt aan de bestaande opstalvergoeding. 
 
Het Directiecomité heeft geen opmerkingen bij het plan van de landmeter. 
 
 

10 Leveren van roosterelementen en gietstukken in 
hittebestendig staal – proces-verbaal van definitieve 
oplevering en vrijgave van de borgtocht - aanvaarding 

 
Het Directiecomité aanvaardt het proces-verbaal van definitieve oplevering 
van de opdracht voor het leveren van roosterelementen en gietstukken in 
hittebestendig staal. 
 
Het Directiecomité geeft de borgtocht voor de firma Jadot Castings & 
Consulting sprl vrij. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie     


