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JOBPUNT VLAANDEREN

[2006/203835]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een onderluitenant-geneesheer (halftijds) brandweer

voor de stad Leuven

Leuven ken je vooral als de universiteitsstad in het historische hart van Vlaams-Brabant met zijn schitterende
gebouwen, vele pleinen en parken, gezellige terrasjes en rijke biertraditie. Het stadsbestuur is tevens een belangrijke
werkgever. Wil je in die Leuvense stadsomgeving een rol spelen ? Die mogelijkheid is er nu. We zijn immers dringend
op zoek naar een (m/v) :

Onderluitenant-geneesheer (halftijds) brandweer
Je geeft advies over de aankoop van het medisch materieel en de farmaceutische producten in het kader van de

dringende medische hulpverlening (D.M.H.) en je staat in voor de controle ervan. Je coördineert de opleiding inzake
D.M.H. en je biedt medische en/of psychologische steun aan de personeelsleden op de plaats van of na de interventies.
Je organiseert een regelmatig spreekuur voor de personeelsleden en je houdt een medisch dossier bij. Je houdt ook
persoonlijke steekkaarten bij waarop alle gegevens vermeld staan die, n.a.v. een interventie, van medisch belang
kunnen zijn. Je hebt een diploma van doctor in de geneeskunde. Je beschikt over goede didactische en communicatieve
vaardigheden. Je kunt doelgericht optreden in geval van conflicten en probleemsituaties en je straalt de nodige
autoriteit uit. Je streeft ernaar om voortdurend verbeteringen aan te brengen in jouw verantwoordelijkheidsgebieden.

Aanbod :
Een halftijdse statutaire benoeming.
Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer.
Interesse ? Surf naar www.leuven.be of bel het nummer 016-21 17 53 voor meer info en het inschrijvingsformulier

dat verplicht te gebruiken is voor de kandidatuurstelling. Deze dient uiterlijk op 11 december 2006 afgestempeld te zijn
door de post of geregistreerd te zijn op het secretariaat van de stad Leuven.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[C − 2006/36856]

13 OKTOBER 2006. — Omzendbrief BB 2006/16 betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Beslissingen in extremis tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads-, en districtsraadsverkiezingen

Aan de provinciegouverneurs,

Ter kennisgeving aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

Met mijn omzendbrief BA 2006/02 van 3 februari 2006 verzocht ik de provinciale, gemeentelijke en OCMW-
overheden om in het jaar van de verkiezingen en tot aan de installatie van de nieuwe raden de nodige omzichtigheid
aan de dag te leggen en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige
ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

Inzonderheid bij de aanwerving van personeel, bij belangrijke wijzigingen van de personeelsformatie en bij het
aangaan van investeringen dient de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd te worden.

Wat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betreft vermeldt het decreet van 6 juli 2001 uitdrukkelijk een
aantal beslissingen die in de loop van dergelijk verkiezingsjaar niet mogen worden genomen (oprichting
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, toetredingen, verlenging van de bestaans-
duur, statutenwijzigingen voor zover daar geen wettelijke of reglementaire verplichting voor bestaat).

Die opsomming belet uiteraard niet dat ook de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het jaar van de
verkiezingen en tot de vernieuwing van hun bestuursorganen de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen en
in extremis geen beslissingen mogen nemen die het beleid van de nieuwe bestuursorganen of de financiën van de
vereniging kunnen hypothekeren. Wat dat betreft is de opsomming in het decreet van 6 juli 2001 niet exhaustief.

Ik verzoek de gouverneurs de datum van de bekendmaking van de omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te
vermelden in het bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve stuur ik aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een afschrift van
deze omzendbrief.

M. KEULEN,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
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