Besluitenlijst van het vast bureau
van 29 juni 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 22/06/2020. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d.
22/06/2020 goed.

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

3. Openbare verkoop “afgedankte artikelen”. Goedkeuring definitieve artikellijst
en minimumbedragen.
Vast Bureau gaat akkoord met de artikellijst "afgedankte goederen" en de vermelde
minimumbedragen.
4. Verlenging bijkomende tewerkstelling bepaalde duur.
Het vast bureau stelt mevrouw X m.i.v. 01/07/2020 t.e.m. 31/12/2020 bijkomend aan als
deeltijds (3,8u/week) contractueel zorgkundige, in niveau C met weddeschaal C2, met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

5. Aanwerving arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.
De algemeen directeur stelt mevrouw X aan als voltijds contractueel maatschappelijk werker,
m.i.v. 01/07/2020 in niveau B met salarisschaal B1-B3 met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur. Voor het einde van de inloopperiode, die 10 maanden bedraagt, wordt er
een evaluatie voorzien om de arbeidsovereenkomst te bestendigen.

6. Vervoer residenten woonzorgcentrum naar het ziekenhuis.
Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de directie van het woonzorgcentrum om
de vrijwilligers van de minder mobielen centrale in te schakelen ingeval van noodzakelijk
vervoer van de residenten van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis. Hierbij worden de
kosten van dit vervoer ten laste genomen door het OCMW. Deze regeling blijft van kracht tot
de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het covid-19 virus in het
woonzorgcentrum wat de bezoek- en uitgaansregeling betreft kunnen opgeheven worden.

7. Kennisname coronasubsidie Huis van het Kind Maaseik - Kinrooi.
Het Vast Bureau neemt kennis van de ontvangen subsidies voor Huis van het Kind Maaseik –
Kinrooi in het kader van het ‘ actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in

tijden van corona’, t.b.v. 5.524,78 euro, waarvan 3.998,48 euro voor Maaseik en 1.536,30
euro voor Kinrooi is voorzien.

