Besluitenlijst van het vast bureau
van 10 mei 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 03/05/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 03/05/2021 goed.

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

Punt 3
Aanstelling jobstudenten binnen de diensten van het OCMW 2021.
Het vast bureau stelt jobstudenten aan tijdens de zomermaanden van 2021 voor een bepaalde duur in
weddenniveau E.

Punt 4
Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
Het vast bureau beëindigt wegens medische overmacht en in onderling overleg de
arbeidsovereenkomsten d.d. 27/11/2007 en 30/01/2018 tussen het OCMW Maaseik en mevrouw A.

Punt 5
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 6
Wijziging rechtspositieregeling: afwijking diplomavereiste(n) en vaststelling
bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden. Goedkeuring.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om in de rechtspositieregeling de mogelijkheid te voorzien
om kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor de
functies van niveau A, B en C, in aanmerking te laten komen voor aanwerving. Die afwijking van de
diplomavereiste is uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde objectieve criteria, mogelijk als de
functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere
overheid een diploma vergt.

Punt 7
Kennisname stijging personeelsnormen woonzorgcentrum nav VIA6 akkoord.
Het vast bureau neemt kennis van de verhoging van de personeelsnormen voor het woonzorgcentrum
naar aanleiding van het VIA6 akkoord.
Het vast bureau neemt kennis van het risico dat een krap overschot op de KEL norm een financiële
sanctie van minimaal € 290.042,00 en vraagt enkele zaken na aan Vizior waarop een nota kan
worden opgesteld voor het Vast Bureau met mogelijke scenario's.

Punt 8
Samenwerkingsovereenkomst VDAB met leden-gemeenten in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband sociale economie Maasland.
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van VDAB, en gaat akkoord met het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de Maaslandse gemeenten Kinrooi, Maaseik, DilsenStokkem, Maasmechelen en Lanaken.
Het vast bureau gaat akkoord met de procedure en het plan van aanpak om tot een
samenwerkingsovereenkomst met VDAB te komen.
Het vast bureau stelt de heer Dirk Vranken aan als ambtelijk verantwoordelijke/contactpersoon.

