Besluitenlijst van het vast bureau van 28 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen vast bureau 21/10/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 21/10/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.
2. Machtiging aan personen om namens OCMW Maaseik klacht neer te leggen

bij de politie.
Het vast bureau machtigt de volgende personeelsleden om in naam van OCMW Maaseik
een klacht neer te leggen bij de bevoegde politie en de vergoeding van de schade te
vragen voor alle dossiers waarin zij betrokken zijn betreffende gebouwen toestellen en
accommodaties van het OCMW-Maaseik:

3. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.
4. Mandaatopdracht voor stad Maaseik voor de overheidsopdracht

“Raamcontract levering voeding, non food, hygiëne en
verzorgingsproducten”.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan Raamcontract levering voeding, non
food, hygiëne en verzorgingsproducten voor een bedrag indicatief geraamd op €
147.111,80 incl. btw. waarvan € 23.716,00 incl BTW voor OCMW

5. Waarneming van een hogere functie gegradueerd verpleegkundige Jolien
VANBAELEN.
Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de algemeen directeur om de functie
van gegradueerd verpleegkundige waarnemend te laten invullen door mevrouw Jolien
VANBAELEN, geboren te Bree op 07/10/1989 en wonende te 3640 Kinrooi, Maasstraat
61.

6. Waarneming van een hogere functie gegradueerd verpleegkundige Ilse
SEGERS.
Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de algemeen directeur om de functie
van gegradueerd verpleegkundige waarnemend te laten invullen door mevrouw Ilse
SEGERS, geboren te Maaseik op 01/01/1980 en wonende te 3640 Kinrooi, Kampstraat
13.

7. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst OCMW-Maaseik –
Vincentius Maaseik.
Het Vast Bureau keurt de verlening van de samenwerkingsovereenkomst met Vincentius
inzake de luierbank voor 2020 tot en met 2025 goed.

8. Invoering 2de pensioenpijler in het woonzorgcentrum m.i.v. 1 januari 2019,
verhoging voor heel het OCMW naar 2% in 2020 en 3% vanaf 2021.

Het vast bureau heeft de intentie om het aanvullend pensioenstelsel ook in te voeren voor
de contractuele personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen
met ingang van 1 januari 2019 en dit voor 2019 vast te stellen op 1%. De overige
contractuele personeelsleden zijn al ingestapt in dit stelsel met ingang van 1 januari
2010.

