Besluitenlijst van het vast bureau
van 1 februari 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 25/01/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 25/01/2021 goed.

Punt 2
Mandaten OCMW dienstjaar 2020 + 2021 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de voorgelegde mandatenlijst goed.

Punt 3
Kennisname tijdelijke ter beschikking stelling/herplaatsing contractuele
personeelsleden Stad naar OCMW - ingevolge maatregelen i.k.v. coronavirus.
Het vast bureau neemt kennis van het tijdelijk ter beschikking stellen van twee personeelsleden
van de stad Maaseik aan het WZC de Maaspoorte en vier personeelsleden van de stad
Maaseik aan de dienst thuiszorg en ouderen.

Punt 4
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
De volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval: 17/06/2020 t.e.m.
05/07/2020.
Het arbeidsongeval van 16/06/2020 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd op
06/07/2020 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende
invaliditeit weerhouden.

Punt 5
Goedkeuring besteding van opnieuw verlenging subsidies voedselhulp
Het Vast Bureau neemt kennis van het KB van 10 december 2020 waarin wordt
medegedeeld dat de oorspronkelijke toelage van € 5188 ikv voedselhulp werd verhoogd naar
€ 10376.
Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om de extra verhoogde toelage van € 5188 integraal
aan de Vincentiusvereniging Maaseik-Kinrooi over te maken en dit voor de uitbreiding van de
voedselpakketten. Tevens wordt aan hen gevraagd om deze extra middelen lokaal in
Maaseik aan te kopen. Vincentius Maaseik-Kinrooi bezorgt het OCMW-Maaseik ten laatste
op 1 mei 2021 een lijst met personen aan wie zij voedselpakketten met deze extra steun
hebben overhandigd.

Punt 6
Goedkeuring instappen ESF project 528 tewerkstellingsproject.
Bij goedkeuring van het EFS dossier 528 gaat het college akkoord met de organisatie van
het project "lokale partnerschappen voor jongeren" i.s.m. Arktos vzw.
Het vast bureau gaat akkoord dat de sociale dienst het project faciliteert, ondersteunt, mee
opvolgt en deelneemt aan vergaderingen binnen haar opdrachten i.k.v. het
tewerkstellingsbeleid .

