Besluitenlijst van het vast bureau van 27 mei 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen vast bureau 20/05/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 20/05/2019 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. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 27 mei 2019.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

4. Organisatiebeheersing: kennisneming voortgangsrapport 2018 en
voortgangsrapport aanbevelingen Audit Vlaanderen.

5. Aanpassing van de kilometervergoeding voor de gebruikers van het
Maashuisje. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de verhoging van de kilometervergoeding voor de gebruikers van
het dagverzorgingscentrum goed naar € 0,35 per km.
Deze kilometervergoeding geldt enkel voor het vervoer van de forfaitgerechtigde
gebruikers van en naar het dagverzorgingscentrum met een maximum van 15 km heen en
15 km terug.

6. Besluit 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 en hem te beschermen en dat
er namens het OCMW een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder over haar
goederen zal worden neergelegd ter griffie van het Vredegerecht Bree.

Het Vast Bureau beslist om de heer Bertil Deben, jurist van het OCMW Maaseik te
machtigen om namens het OCMW in rechte op te treden en namens haar alle
handelingen te stellen die nodig zijn om een bewindvoerder aan te stellen
7. Goedkeuring met betrekking tot het eventueel uitbreiden van LOIopvangplaatsen.

Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om akkoord te gaan met het voorstel van de
sociale dienst om momenteel niet in te gaan op de vraag om het LOI-Maaseik uit te
breiden.

8. Aanwerving jobstudenten 2019 binnen het woonzorgcentrum.
Het vast bureau stelt jobstudenten aan binnen het woonzorgcentrum tijdens de
zomermaanden van 2019 voor een bepaalde duur in weddenniveau E.

9. Goedkeuring procedure voor het beheren van de documenten van het
kwaliteitshandboek.
Het vast bureau keurt de procedure voor het beheren van de documenten van het
kwaliteitshandboek goed.

10. Goedkeuring procedure voor het beheer van documenten van het
kwaliteitshandboek.
Het vast bureau keurt de procedure voor het beheer van documenten van het
kwaliteitshandboek goed.

11. Procedure voor het beheren van de documenten van het
kwaliteitshandboek. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de procedure voor het beheren van de documenten van het
kwaliteitshandboek goed.

12. Beslissing aanbod erkenning bijkomend RVT bed.
Het vast bureau beslist om niet in te gaan op het aanbod van uitbreiding met extra RVT
bed.

