Besluitenlijst van het vast bureau
van 29 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 3.085,02 EUR (facturen ocmw), 3.422,70 EUR (beslissingen
bcsd) en 770,11 EUR (facturen cliënten) voor het dienstjaar 2018 en 5.793,95 EUR (facturen
ocmw), 16.081,78 (beslissingen bcsd) en 679,80 EUR (facturen ocmw) voor het dienstjaar 2019
betaalbaar: volgnummers 2018002882 tot en met 2018002889 en 2019000100 tot en met
2019000105 betaalbaarstellingen en lijst van aangerekende betalingen met lotnummers
34053407 3408 3402 3212 3406 3410 3409 3401
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: /.
Dossiers in voorbereiding OCMW-raad
901 - Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging Igo - Voordracht van de
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 29 maart 2019 van de intergemeentelijke vereniging IGO goed te keuren.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om de heer / mevrouw …… voor te dragen als afgevaardigde
voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. De heer/mevrouw … krijgt het
mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. De
heer/mevrouw … zal het OCMW vertegenwoordigen voor de hele legislatuur. De vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de
OCMW-raad gebeuren.
Artikel 3: De OCMW-raad besluit om aan de afgevaardigde van het OCMW een bijzonder
mandaat toe te kennen om de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.
Artikel 4: De OCMW-raad gaat akkoord dat de heer/mevrouw ……….. , raadslid uit gemeente
…, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de OCMW-raad, naast
de cluster van gemeenten, ook het OCMW vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de
intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 5: De OCMW-raad besluit om de heer/mevrouw ………, tot de algemene vergadering
volgend op de vernieuwing van de OCMW-raad, voor te dragen als lid van het algemeen comité
van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 6: De OCMW-raad besluit om het vast bureau te gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de afgevaardigde(n) en de
intergemeentelijke vereniging Igo.
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Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger in het
Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW)
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan te
duiden om het OCMW Oud-Heverlee te vertegenwoordigen in het Beheercomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van
Interleuven voor de volledige legislatuur.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om het vast bureau opdracht te geven om een afschrift van dit
besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de OCMWvertegenwoordiger.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de
algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan te
duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 27 maart 2019 en voor alle
toekomstige algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024. De OCMW-raad
verleent het mandaat om de beslissingen van de algemene vergadering van 27 maart 2019 te
stemmen. De mandaten van de toekomstige algemene vergaderingen dienen per vergadering
opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 27 maart
2019 en voor alle toekomstige algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024 en
eventueel tevens het mandaat vast te stellen.
Artikel 3: De OCMW-raad besluit om het vast bureau opdracht te geven om de genomen
beslissingen over te maken aan Interleuven en de vertegenwoordiger(s).
901 Dienstverlenende vereniging Cipal - Voordracht van de vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als vertegenwoordiger
van het OCMW op de bijzondere algemene vergadering van Cipal van
22 maart 2019 aan te duiden, evenals voor alle algemene vergaderingen voor de duur van de
legislatuur 2019-2024.
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota wordt de vertegenwoordiger
gemandateerd om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering, goed te keuren.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019
aan te duiden, evenals voor alle algemene vergaderingen voor de duur van de legislatuur 20192024. Desgevallend krijgt de plaatsvervangend vertegenwoordiger hetzelfde mandaat als de
effectieve vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019.
Artikel 3: Voor de toekomstige vergaderingen zal het mandaat van de
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger telkens opnieuw worden bepaald.
Artikel 4: De OCMW-raad besluit om het vast bureau te gelasten met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
OCMW
397.2 - Aanwerving - wijzigen vervangingsovereenkomsten naar contracten onbepaalde
duur
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau beslist met ingang van 7 januari 2019


XXX, haar contract te wijzigen naar een contract van onbepaalde duur;
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XXX 4 uur extra in vervanging presteert, haar contract van onbepaalde duur te
vermeerderen naar 32/38ste;



XXX, in dienst vanaf 1 februari 2017 met eerst een vervangingsovereenkomst en vanaf
26 april met een contract van onbepaalde duur van 19/38ste en vanaf 1 september 2018
8 uur extra in vervanging presteert, haar contract van onbepaalde duur te vermeerderen
naar 27/38ste;



XXX, in dienst vanaf 1 januari 2004 met een contract van onbepaalde duur van 19/38ste
en vanaf 1 juni 2009 30/38ste en vanaf 23 oktober 2017 3 uur extra in vervanging
presteert, haar contract van onbepaalde duur te vermeerderen naar 33/38ste.

Sociale dienst OCMW
61 - Jaarprogramma senioren 2019
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van het jaarprogramma 'senioren' 2019 en keurt dit
goed.
61Besluit
Artikel 1 : het Vast Bureau neemt kennis van de stijging van de forfaitaire bijdragen die het
OCMW per dag per opvangplaats in het Lokaal Opvanginitiatief van Fedasil ontvangt vanaf 1
januari 2019:
bezet

niet bezet

volwassen plaats

40,08

16,03

begeleide minderjarige

22,05

8,82
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