Besluitenlijst van het vast bureau van 29 juli 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen vast bureau 22/07/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 22/07/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Mandaatopdracht aan Stad Maaseik voor OZVB ‘raamovereenkomst voor

copiers en printers’.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan raamovereenkomst voor copiers en
printers voor een bedrag indicatief geraamd op 165.476,32 incl. btw.

4. Ontslagname Hilda ENAW verpleegkundige WZC.
Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname door een personeelslid op 23/07/2019
als voltijds contractueel verpleegkundige WZC, waarbij haar arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd in onderling overleg op 31/07/2019.

5. Oprichten van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk tussen stad Maaseik en OCMW Maaseik.
Goedkeuring voor de minister. Kennisname.
Het vast bureau neemt kennis van de beslissing van Kris Peeters, federaal minister voor
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, van 14 juni 2019 waarbij hij de oprichting van
een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor
stad Maaseik en OCMW Maaseik vergunt.

6. Beslissing tot het neerleggen van een verzoekschrift bewindvoering en de
aanstelling van de jurist van het OCMW Maaseik teneinde het OCMW
Maaseik in rechte te vertegenwoordigen.
Het Vast Bureau beslist dat het in het belang is van iemand uit Maaseik om hem te
beschermen en dat er namens het OCMW een verzoekschrift tot aanstelling van een
bewindvoerder over zijn goederen en persoon zal worden neergelegd ter griffie van het
Vredegerecht Bree.

7. Aanpassing interne afsprakennota dagverzorgingscentrum het Maashuisje.
Goedkeuring.
De aangepaste interne afsprakennota wordt principieel goedgekeurd. Het
dagverzorgingscentrum bezorgt de interne afsprakennota met een begeleidend schrijven
op 1 oktober 2019 aan de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. De bepalingen uit
de nieuwe interne afsprakennota worden toegepast vanaf 1 november 2019.

8. Goedkeuring interne afsprakennota’s woonzorgcentrum en centrum voor
kortverblijf.

De aangepaste interne afsprakennota's worden principieel goedgekeurd. Het
woonzorgcentrum bezorgt de interne afsprakennota's met een begeleidend schrijven op 1
oktober 2019 aan de bewoners van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf.
De bepalingen uit de nieuwe interne afsprakennota worden toegepast vanaf 1 november
2019.

