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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 18 JUNI 2019 
1 Verslag van 14 mei 2019 - goedkeuring 
 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
2 Aanstelling directeur 
 
Artikel 1: 
 
De heer Wim AERNOUDT wordt benoemd tot algemeen directeur van IVOO, onder de voorwaarde 
dat hij overeenkomstig de artikelen 13 en 48 van het Decreet van 22 december 2017 ‘over het lokaal 
bestuur’, binnen een termijn van 15 dagen die ingaat vanaf de dag na de dag van deze beslissing, 
ontslag neemt als gemeenteraadslid en als schepen van de stad Gistel. 
 
Artikel 2: 
 
Bij gebreke aan vervulling van de in artikel 1 bedoelde voorwaarde binnen de aldaar gestelde termijn, 
wordt de heer Andy Herman (zijnde de tweede gerangschikte kandidaat) tot algemeen directeur van 
IVOO benoemd. 
 
 

4 Levering roosterelementen – gunning  
 
De opdracht voor het leveren van roosterelementen wordt gegund aan firma  Wegusta Holland bv  
te Alblasserdam, Nederland. 

 
 

6 Mededelingen en diversen 
6.2 Personeel – vraag tot verlenging deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - 

toestemming 
 

De Raad van Bestuur besluit de voorliggende aanvraag voor de verlenging van de progressieve 
tewerkstelling aan 37,5% van haar normale tewerkstelling van 80% (=30% van voltijdse 
tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de 
periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019. 
 

6.3 Personeel – Inge Makelberge – stafmedewerker preventie en recyclage – 
nieuwe bijlage aan de arbeidsovereenkomst – goedkeuring  

 
Ingevolge de deeltijdse tewerkstelling van 80% werkt Inge Makelberge niet op woensdag. 
 
 

6.4 Personeel – vraag tot deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - toestemming 
 

De Raad van Bestuur besluit de voorliggende aanvraag voor de progressieve tewerkstelling aan 
50% van zijn normale tewerkstelling in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed 
te keuren voor de periode van 24 juni 2019 tot en met 22 september 2019 (te presteren in halve 
dagen). 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


