Besluitenlijst van het vast bureau van 1 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Nieuwe procedure eedafleggingen personeel OCMW.
Het vast bureau beslist om de bevoegdheid van de voorzitter, om de eed af te nemen van
personeelsleden, toe te vertrouwen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur
kan deze bevoegdheid verder delegeren aan één van de leden van het managementteam.

2. Mandaatstelling Stad voor overheidsopdracht ‘het aanstellen van een
partner voor het uitvoeren van controlegeneeskunde 2019-2023. Besluit.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan de overheidsopdracht tot
het aanstellen van een partner voor het uitvoeren van controlegeneeskunde 2019-2023
voor een bedrag indicatief geraamd op € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl. btw voor
de periode van 4 jaar. De uitgave van OCMW wordt geraamd op € 5.371,90 excl. btw of €
6.500,00 incl. btw. voor 4 jaar.

3. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 01 april 2019.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

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

5. Openstelling jobstudenten 2019 binnen het dagverzorgingscentrum.
Het vast bureau gaat akkoord met de tewerkstelling van jobstudenten binnen het
dagverzorgingscentrum:
- 1 halftijdse jobstudent in juli en 1 halftijdse jobstudent in augustus.

6. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het arbeidsongeval van 21/06/2017 is geconsolideerd op 24/01/2018 zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

7. Agenda en notulen vast bureau 25/03/2019. Goedkeuring.

De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 25/03/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

8. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
De volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval:
van 27/06/2018 tot 27/06/2018 aan 57,14%: aanvaarde periode,
van 28/06/2018 tot 06/07/2018 aan 100%: aanvaarde periode.

