Besluitenlijst van het vast bureau
van 12 april 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 06/04/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 06/04/2021 goed.

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

Punt 3
Licenties Office 365. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Rectificatie
gunningsbedragen.
Het gunningsbedrag voor opdracht Licenties Office 365 wordt voor Stad Maaseik aangepast naar €
7.194,71 incl 21% btw. De opdracht blijft gegund aan SoftwareONE Belgium BV, Buro & Design
Center, Brussel.

Punt 4
Wijziging aan het organogram stad en OCMW Maaseik. Goedkeuring.
Net zoals de samenleving continu in verandering is, dient ook het lokale bestuur als
organisatie mee te gaan met haar tijd. Ze dient in te spelen op de burger die mondiger en
veeleisender wordt, op het alsmaar uitgebreider en complexer wordend takenpakket en op
het doel om tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever te zijn.
Als organisatie streven we naar:
een meer vlakke organisatiestructuur die voldoende gedragen wordt;
meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van onderuit;
meer resultaatgericht (effectiever) en projectmatig werken over de diensten heen;
efficiënter werken door taken meer te clusteren;
diensten inhoudelijk clusteren zodat er genoten kan worden van schaalvoordeel;
de juiste mensen op de juiste plaats: meer differentiëren in competenties zoals
deskundigheid en leidinggeven;
het creëren van een gezonde verhouding tussen politiek en ambtelijk leiderschap dat
steunt op wederzijds vertrouwen;
Een sterke organisatie bestaande uit geëngageerde en gemotiveerde medewerkers.
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om akkoord
te gaan met het organogram en de achterliggende visienota. Op basis hiervan zal er een
personeelsplan uitgewerkt worden waarin de tijdsplanning en de concrete invulling van het
nieuwe organogram worden beschreven. De nodige middelen worden voorzien bij de
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

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
Kennisgeving indienen subsidiedossier Huis van het Kind en aangaan engagement.
Goedkeuring.
De Vlaamse regering biedt aan een aantal Huizen van het Kind, die hiervoor geselecteerd
zijn, de mogelijkheid om een project in te dienen. Met deze subsidie kan een Huis van het
Kind gedurende 3 jaar, jaarlijks 50.000 euro ontvangen.
Huis van het Kind Maaseik- Kinrooi wil zich focussen op het thema 'onderwijs en opvang'
door huiswerkbegeleiding aan te bieden in combinatie met de buitenschoolse kinderopvang.
Het dossier werd verstuurd op vrijdag 16 april 2021. Eind mei 2021 zouden we op de hoogte
worden gebracht of het dossier werd goedgekeurd.
Aan de raad wordt voorgesteld om hiervan kennis te nemen en om de aan te gane
engagementen goed te keuren.

Punt 7
Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 26 april 2021.
Het vast bureau geeft opdracht aan de dienst communicatie - secretariaat om de ocmw-raad samen te
roepen via digitale weg om op 26 april 2021 om te beraadslagen over de agenda, na afloop van de
gemeenteraad.

