Besluitenlijst van het vast bureau
van 22 januari 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau stelt de betalingsbevelen van de collectieve goedkeuringslijst van te
betalen bedragen voor de som van 14.314,15 EUR voor het dienstjaar 2018 en 2.799,63 EUR
voor het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het vast bureau keurt de betalingen goed van de lijst van aangerekende betalingen
met lotnummer 3390 en 3392 voor de som van 925,68 EUR voor het dienstjaar 2019 en met
lotnummer 3387, 3395, 3388, 3391, 3393 en 3396 voor de som van 1.247,25 EUR voor het
dienstjaar 2018.
Kinderdagverblijf
61 - Project Buitenbrug - Huis van het kind
Besluit
Artikel 1: het vast bureau besluit ermee in te stemmen dat medewerkers van ONS, afdeling
Landelijke Kinderopvang, in het kader van het Huis van het Kind, namens Oud-Heverlee,
Huldenberg, Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden, een subsidieaanvraag zouden indienen voor
het project 'Buitenbrug'.
Artikel 2: het vast bureau besluit opdracht te geven de engagementsverklaring voor het
samenwerkingsproject BUITENbrug namens het OCMW te ondertekenen
Artikel 3: het vast bureau besluit opdracht te geven de overeenkomst met Leren@Vaart voor
het samenwerkingsproject BUITENbrug namens het OCMW te ondertekenen
Personeel
397.2 - Personeel vacature voor de functie van voltijds maatschappelijk assistent met
vervangingsovereenkomst
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit tot openstelling van de functie van voltijds maatschappelijk
assistent met vervangingsovereenkomst voor de duur van het eventuele ziekteverlof
voorafgaand aan het zwangerschapsverlof, de afwezigheid tijdens het zwangerschapsverlof en
het eventuele ziekteverlof volgend op het zwangerschapsverlof van de te vervangen
maatschappelijk assistente.
Artikel 2: Het vast bureau besluit tot delegatie aan de algemeen directeur om de geldigheid van
de voorgelegde bewijzen van de kandidaten te beoordelen en te beslissen welke van de
kandidaten worden toegelaten tot het selectie-interview, op voorwaarde dat ze binnen de
voorziene termijn een sollicitatiebrief met CV indienen en aantonen dat ze voldoen aan de
aanwervingsvoorwaarden.
Artikel 3: Het vast bureau stelt de volgende selectieprocedure vast: een selectie-interview en
eventueel een gevalstudie of een competentieproef.
Artikel 4: Het vast bureau duidt de selectiecommissie aan als volgt: de selecties worden
afgenomen door de beleidsmedewerker en de adjunct algemeen directeur.
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Sociale dienst OCMW
61 - Goedkeuring jaarprogramma 'mantelzorg' 2019
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van het jaarprogramma 'mantelzorg' 2019 en keurt dit
goed.
61 - Drank seniorenraad
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit kennis te nemen van de vraag van de seniorenraad om een
drankje aan te bieden aan de leden van de seniorenraad, na elke samenkomst en keurt dit
goed.
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