Besluitenlijst van het vast bureau van 24 juni 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen vast bureau 17/06/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 17/06/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

2. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 24 juni 2019.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

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

4. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de uitbating kapsalon ten behoeve van
de bewoners WZC de Maaspoorte. Gunning. Besluit.
De opdracht “uitbating kapsalon ten behoeve van de bewoners WZC de Maaspoorte”
wordt gegund aan de enige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Salon Bertine - Edith Lambrichts, Nijverheidsweg 20 te NL6171 AZ Stein.

5. Goedkeuring herfinancieringsvoorstel opvoedingswinkel Maasland.
Het Vast Bureau geeft de goedkeuring voor het financieringsvoorstel van de
Opvoedingswinkel Maasland. Als alle Maaslandse OCMW’s dezelfde zienswijze volgen
zal de bijdrage voor Maaseik verhoogd worden vanaf 2020 van 5.953,26 euro naar
7.546,17 euro. De budgetten zullen gelijkmatig verhoogd moeten worden, rekening
houdend met een mogelijke indexering.

6. Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur zorgkundige WZC.
Het vast bureau stelt iemand aan als deeltijds (22,8u/week) contractueel zorgkundige in
weddeniveau C met weddeschaal C1, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.

7. Aanstelling jobstudente binnen het dagverzorgingscentrum.

Het bureau stelt iemand aan als deeltijds jobstudent binnen het dagverozrgingscentrum
Het Maashuisje voor een bepaalde duur met ingang van 19/08/2019 tot en met
30/08/2019 in weddenniveau E.

8. Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur zorgkundige WZC.
Het vast bureau stelt iemand aan als deeltijds (22,8u/week) contractueel zorgkundige in
weddeniveau C met weddeschaal C1, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.

9. Vertegenwoordiging in eerstelijnszone Maasland.
Het vast bureau neemt kennis van de principes van de werking van de eerstelijnszone
Maasland en mandateert de leidinggevenden van de betrokken OCMW diensten
(gezinszorg, woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, sociale dienst, huis van het kind)
om tijdens het veranderforum van 16 september 2019 te stemmen voor akkoord met de
clusterafvaardigingen voor de zorgraad van eerstelijnszone Maasland. Vanuit OCMW
Maaseik stellen schepen Ait Aadi en directeur mens Inge Hawinkel zich kandidaat voor
de clusterafvaardiging lokale besturen in de zorgraad. Voor de cluster welzijn laat Maaseik
zich in de zorgraad vertegenwoordigen door collega’s van andere diensten en openbare
besturen. Maaseik engageert zich tot participatie in het forum en in eventueel op te richten
werkgroepen van de eerstelijnszone.

