Besluitenlijst van het vast bureau
van 21 juni 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 14/06/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 14/06/2021.

Punt 2
Mandaten OCMW dienstjaar 2021 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen 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
Openstelling hoofdverpleegkundige met aanleg van een wervingsreserve.
Het vast bureau stelt de functie van voltijds contractueel hoofdverpleegkundige (BV5) open met aanleg
van een wervingsreserve.
Het vast bureau stelt de selectiecommissie en de selectieprocedure voor de functie van
hoofdverpleegkundige vast.
Het vast bureau bepaalt de
hoofdverpleegkundige op 2 jaar.
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Punt 5
Kennisgeving zelfstandige activiteit personeelslid.
Het vast bureau oordeelt dat de zelfstandige activiteit in bijberoep van een personeelslid deontologisch
verenigbaar is met de uitoefening van de functie van verzorgende dienst voor gezinszorg.

Punt 6
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Een aantal periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde medische dienst
die een causaal verband hebben met het ongeval.

Punt 7
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Een aantal periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde medische dienst
die een causaal verband hebben met het ongeval.

Punt 8
Procedure algemeen infectiepreventiebeleid en de procedure MRSA. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de nieuwe procedure algemeen infectiepreventiebeleid 3.2.15. en de procedure
MRSA 3.2.19 goed.

Punt 9
Procedure voor facturatie ten aanzien van de gebruiker. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de nieuwe procedure voor facturatie ten aanzien van de gebruiker goed.

Punt 10
Brief aan de familie i.v.m. de versoepelingen van de coronamaatregelen in het
Maashuisje vanaf 5 juli 2021. Kennisname.
Het vast bureau neemt kennis van de brief voor de familie van de gebruikers van het Maashuisje
omtrent de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 5 juli 2021.

Punt 11
Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Buitengewone algemene vergadering op 29
september 2021. Mandateren van de afgevaardigden en goedkeuring agenda en
dossiers.
Het vast bureau stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda en de dossiers van
de Buitengewone Algemene Vergadering de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen d.d. 29 september
2021.
Het vast bureau stelt aan de raad voor om de vertegenwoordigers van OCMW Maaseik die zullen
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen op
29 september 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de OCMW-raad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
De bespreking van dit dossier wordt op de agenda van de raad op 28 juni 2021 geplaatst.

Punt 12
Ontbinding Ziekenhuis Maas en Kempen VZW. Goedkeuring.
Het vast bureau gaat principieel akkoord met de ontbinding van ZMK VZW en legt de expliciete
beslissing voor aan de OCMW-raad

