Besluitenlijst van het vast bureau
van 10 december 2019
__________________________________________________________________________________
1. Uitbetaling pensioenvoorschotten MCNOL (groep van 60). Goedkeuring onder
voorbehoud.
Het Vast Bureau machtigt de financieel directeur tot voorwaardelijke maandelijkse betalingen
aan AV MCNOL in vereffening van de voorschotten van OCMW Maaseik van 33.221,25 euro
met betrekking tot de pensioenlasten van MCNOL.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Agenda en notulen vast bureau 02/12/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 02/12/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

4. Ontslagname Suzanne PAULISSEN ingevolge opname rustpensioen.
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 04/12/2019 van mevrouw Suzanne
PAULISSEN, geboren op 29/10/1956 te Maaseik en wonende te Lindenlaan 39, 3680
Maaseik, waarbij zij als contractueel zorgkundige haar ontslag indient met ingang van
01/05/2020 om op diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname
ingevolge oppensioenstelling wordt met ingang van 01/05/2020 aanvaard.

5. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Natacha PRENEN.
Het arbeidsongeval van 21 februari 2019 overkomen aan mevr. Natacha Prenen is
geconsolideerd op 10 december 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen
rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

6. Goedkeuring aanwending subsidies 2019 Huis van het Kind Maaseik/Kinrooi.
Het vast bureau geeft de goedkeuring om de subsidies aan te wenden voor aankoop van de
gadgets tbv 1900,00 euro (bij benadering). De gadgets ( pleisterdoosjes en winkelmuntjes )
gaan gebruikt worden voor de bekendmaking van Huis van het Kind in 2020 bij de doelgroep.
De banners zullen gebruikt worden tijdens acties die het Huis van het Kind organiseert of
ondersteunt. De stickers die aangekocht worden zullen worden opgeplakt op het OCMW
gebouw en het gebouw van de Stad. Dit om duidelijk te maken dat er een Huis van het Kind is
en dat doelgroep hier terecht kan. Ook zullen er stickers verdeeld worden aan partners van
Huis van het Kind.

