Besluitenlijst van het vast bureau
van 3 mei 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 26/04/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 26/04/2021 goed.

Punt 2
Mandaten OCMW dienstjaar 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
Verkoop gronden pachtvrij en zonder bestemming
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van onroerende goederen. Akkoord te gaan om een
schattingsverslag aan te vragen van vermelde onroerende goederen. Na ontvangst van het
schattingsverslag het dossier terug aan deze raad voorleggen. Principieel akkoord te gaan om de
verkoop te organiseren via onder vermelde procedure:








OCMW-Raad stelt procedure en verkoopprijs vast.
De verkoop kenbaar te maken via de website van de stad Maaseik en het infoblad MAzine.
De aanpalende eigenaars aanschrijven.
Bekendmaking van 1 maand.
Ter plaatse bekend maken.
Biedingen onder gesloten omslag.
Toewijzing door de OCMW-raad

Punt 5
Verhuur voormalig ziekenhuis Entropia antenne. Opzeg
Akkoord te gaan om de overeenkomst van 23 februari 2018 afgesloten met Entropia Critial Concepts
nv betreffende het huren van een deel van het voormalig ziekenhuis Maaseik en dit ten behoeve de
plaatsing, het hebben en onderhouden van bedrijfsapparatuur, een antenne-opstelpunt en
opstelruimte, te verbreken zodat deze een einde neemt op 22 februari 2022.

Punt 6
Kennisgeving schrijven van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om bijkomende
LOI-plaatsen in kader van het hervestigingsprogramma te openen.
Het Vast Bureau neemt kennis van het schrijven van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om
bijkomende LOI-plaatsen in kader van het hervestigingsprogramma te openen in onze gemeente.
Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om niet in te gaan op deze vraag aangezien

- het uitbreiden van het LOI een bijkomende belasting met zich meebrengt voor de goede werking van
de sociale dienst (o.a. door intensieve begeleiding voor minstens 1 jaar na opvang LOI);
- er onmogelijk kan gegarandeerd worden door de sociale dienst om binnen het tijdsbestek van
slechts zes maanden een woning te vinden voor de hervestigde vluchtelingen en dit in de EIGEN
gemeente;
- de beslissing van het Vast Bureau genomen dd. 23 september 2019 nl. het Vast Bureau handhaaft
de beslissing genomen door het Vast Bureau dd. 27 mei 2019 om momenteel het LOI van Maaseik
niet uit te breiden. Wanneer een uitbreiding verplicht zou worden of dit financiële nadelige gevolgen
zou gaan betekenen voor het OCMW-Maaseik, zal dit besluit herzien worden.

