Besluitenlijst van het vast bureau
van 12 oktober 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 05/10/2020. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 05/10/2020 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2020 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Openbare verkoop “afgedankte artikelen”. Kennisgeving opbrengsten.
Het Vast Bureau neemt kennis van de opbrengsten van de online veiling, die voor OCMW
Maaseik €26.170,00 bedragen.

4. Aansluiting bij Raamovereenkomst voor “levering incontinentiemateriaal”, met
referentie 2019SOM03 via SOM vzw. Goedkeuring. Besluit.
De opdracht wordt geplaatst bij de opdrachtnemer bij de opdrachtnemer Ontex BV te
Buggenhout aan wie de opdracht is gegund door de aankoopcentrale SOM Vzw, onder de
voorwaarden vastgesteld in de offerte 200051 van 23/03/2020.

5. Fusie ZOL en ZMK. Verwijzing naar OCMW-raad.
Het vast bureau stelt aan de raad voor de Motivatienota Fusie van Ziekenhuis Oost Limburg
a.v. en Ziekenhuis Maas en Kempen vzw goed te keuren.

6. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
personeelslid.
Het arbeidsongeval van 10/02/2020 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd op
02/03/2020 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende
invaliditeit weerhouden.
7. Samenstelling selectiecommissie hoofdverpleegkundige.
Het vast bureau gaat akkoord met de publicatie van de vacature van hoofdverpleegkundige.
Het vast bureau bepaalt de geldigheidsduur van de wervingsreserve voor de functie van

hoofdverpleegkundige op 2 jaar. Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van
hoofverpleegkundige samen. Het vast bureau stelt de selectieprocedure voor de functie van
verpleegkundige vast.

8. Oud ziekenhuis Maaseik hoog waterverbruik.
Het vast bureau geeft Dienst Werken opdracht om Prevenda meteen in gebreke te stellen.

9. Coronamaatregelen in woonzorgcentrum.
Het vast bureau neemt kennis van de maatregelen

10. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 26 oktober 2020.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de ocmw-raad samen te
roepen.

