Besluitenlijst van het vast bureau
van 9 november 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 03/11/2020. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d.
03/11/2020 goed.

2. Aanvraag vrijstelling selectieproeven hoofdverpleegkundige.
Het vast bureau stelt mevrouw X vrij van deelname aan de schriftelijke -en mondelinge proeven
voor de functie van hoofdverpleegkundige met behoud van de volgende percentages:
schriftelijke proef: 60%; mondelinge proef: 70%; totaal: 65%.

3. MCNOL. Algemene vergadering op 12 november 2020. Bekrachtiging agenda.
Het vast bureau stelt aan de OCMW-raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda
van de Algemene Vergadering van MCNOL d.d. 12 november 2020:
1. Aanstelling dagvoorzitter van deze algemene vergadering (moet een van de leden zijn)
2. Goedkeuring agenda
3. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering van MCNOL in vereffening van
31.01.2020
4. Goedkeuring kasverslag tot 31.12.2018 en kwijting vereffenaars Peter Graux en Stefan
Goclon
5. Goedkeuring ontwerpbrief pensioenbijdragen Ethias: voorbehoud aanleg reservebuffer
6. Responsabiliseringsbijdragen: Standpunt en acties bepalen naar aanleiding van de
geactualiseerde simulatie van de responsabiliseringsbijdragen.
7. Verslag stand van zaken overleg tussen leden naar aanleiding van rechtbank-procedures
ingesteld door de vereffening. (mail van Odigo 22.10.2020)
8. Dotatie Vlaamse Overheid responsabiliseringsbijdragen
9. Budget financiële middelen ZMK stand van zaken (mededeling nog geen BFM ontvangen)
10. Impact van de fusie ZOL-ZMK op MCNOL av iv: stand van zaken
11. Mail van Agentschap Binnenlands bestuur van 29.10.2020 (overleg pensioenlastconventies)
De bespreking van dit dossier wordt op de agenda van de OCMW-raad op 30 november 2020
geplaatst.

4. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokale besturen en ELZ-Maasland
i.k.v. oprichting pool van huisbezoekers voor contact- en bronopsporing in de
strijd tegen Covid-19.
Het Vast Bureau gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de lokale
besturen van Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken en anderzijds ELZ
Maasland, in het kader van de oprichting van een pool huisbezoekers voor contact- en
bronopsporing in de strijd tegen de Covid-19-pandemie.
5. Mandaten OCMW dienstjaar 2020 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de lijst met de goedgekeurde facturen goed.

6. Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst ZorGGroepZin
(voorheen CAD).
Het Vast Bureau neemt kennis van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met de
ZorGGroepZin betreffende drugpreventie en ambulante verslavingszorg van 2014. Het Vast
Bureau verwijst dit agendapunt ter goedkeuring en ondertekening door naar de
eerstvolgende OCMW-Raad.

