Besluitenlijst van het vast bureau
van 15 juni 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 08/06/2020. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d.
08/06/2020 goed.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2019/2020 lijst goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Verhoging 2de pensioenpijler tot 2.5 % met terugwerkende kracht voor alle
personeelsleden van Stad en OCMW.
Het Vast Bureau keurt de verhoging van de tweede pensioenpijler principieel goed voor alle
personeelsleden tot 2.5% met ingang van 1 januari 2020. De verhoging tot 3% met ingang van
1 januari 2021 werd al goedgekeurd op de OCMW-raad van 25 november 2019.
4. Verhoging maaltijdcheques voor personeelsleden.
Het Vast bureau keurt de verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques
principieel goed voor alle personeelsleden tot 7 EUR met ingang van 1 juni 2020. Op deze
manier wordt zowel voldaan aan de verplichting tot verhoging met 100 EUR per VTE van de
maaltijdcheques als aan de verhoging van koopkracht met 200 EUR per VTE.

5. Tweede uitstel lentematinee naar aanleiding van coronacrisis.
Het vast bureau gaat akkoord met de uitstelling van de lentematinee naar 5 mei 2021. De
dienst thuiszorg & ouderen maakt de nodige afspraken met de sociale dienst, de dienst
communicatie, EHS Producties, Mosa-RT en de seniorenverenigingen.

6. Organisatiebeheersing: kennisneming voortgangsrapport 2019.
Het vast bureau neemt kennis van het voortgangsrapport 2019 over de uitvoering van het
actieplan organisatiebeheersing 2017 - 2020.

7. Financiële maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.
Het vast bureau keurt de te nemen en genomen maatregelen goed.
8. Kennisname resultaat selectieprocedure algemeen directeur.
Het vast bureau neemt kennis van het resultaat van de selectieprocedure voor de functie van
algemeen directeur.

9. Wijziging rechtspositieregeling : toevoeging/schrapping bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.
Het vast bureau gaat principieel akkoord met de wijziging van de bijlage van de
rechtspositieregeling, waarbij de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden worden
toegevoegd.

10. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 29 juni 2020.
Het vast bureau geeft opdracht aan de dienst communicatie - secretariaat om de
OCMW-raad samen te roepen in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk van het
vroegere Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 10 om 20.00 uur op 29 juni 2020
om te beraadslagen over de agenda.
11. Maatregelen inzake de gevolgen van de strijd tegen het coronavirus.
Het vast bureau gaat akkoord met de te nemen maatregelen.
12. Overdracht contracten Cipal DV naar Cipal SChaubroeck.
Het vast bureau stelt aan de OCMW-raad voor ode overdracht goed te keuren.

