Besluitenlijst van het vast bureau
van 18 januari 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 11/01/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 11/01/2021 goed.

Punt 2
Mandaten OCMW dienstjaar 2020 + 2021 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de voorgelegde mandatenlijst goed.

Punt 3
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 4
Opstarten wervingsreserve verzorgende gezinszorg.
Het vast bureau gaat akkoord met het opstarten van de procedure voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van voltijds/deeltijds contractueel verzorgende gezinszorg
(C1-C2). Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van verzorgende
gezinszorg samen. Het vast bureau stelt eveneens de selectieprocedure voor de functie van
verzorgende vast.

Punt 5
Tijdelijke kwijtschelding vergoeding kapsalon woonzorgcentrum De Maaspoorte.
Het vast bureau beslist de forfaitaire vergoeding die Salon Bertine verschuldigd is kwijt te
schelden voor de maanden dat het kapsalon niet uitgebaat kan worden tot het moment dat
Salon Bertine haar activiteiten in het woonzorgcentrum kan hervatten. Voorlopig gaat het
over de maanden november en december 2020 en januari 2021. Indien de activiteiten in de
loop een bepaalde maand hervat kunnen worde wordt de vergoeding berekend à rato van
het aantal dagen dat het kapsalon gebruikt kan worden door Salon Bertine.

Punt 6
Indexering van de dagprijzen woonzorgcentrum en kortverblijf de Maaspoorte.
Het vast bureau verhoogt de dagprijzen van het woonzorgcentrum en centrum voor
kortverblijf met 0,42% vanaf 01/03/2021. De dagprijzen verhogen hierdoor van € 57,91 naar
€ 58,15 voor een éénpersoonskamer in het woonzorgcentrum, van € 43,42 naar € 43,60 voor
een tweepersoonskamer in het woonzorgcentrum, van € 63,37 naar € 63,64 voor een
eenpersoonskamer in kortverblijf en van € 47,53 naar € 47,73 voor een tweepersoonskamer
in kortverblijf.

Punt 7
Indexering dagprijs dagverzorgingscentrum het Maashuisje.

Het vast bureau verhoogt de dagprijs van het dagverzorgingscentrum het Maashuisje met
0,42% vanaf 01/03/2021. De dagprijs verhoogt hierdoor van € 27,16 naar € 27,27. Kortingen
en supplementen worden niet geïndexeerd.

