Besluitenlijst van het vast bureau
van 19 maart 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 10.700,48 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar, alsook
de lijsten van aangerekende betalingen met nummers 3548, 3549, 3550, 3552, 3553, 3556,
3557, 3558 voor een bedrag van 509,34 EUR voor het dienstjaar 2019.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers:/.
OCMW
61/397.2 - Personeel wijziging vacature voor de functie van voltijds maatschappelijk
assistent met vervangingsovereenkomst
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit tot aanpassing van de openstelling van de functie van voltijds
maatschappelijk assistent met vervangingsovereenkomst zodat in vervanging kan worden
voorzien
- voor de duur van 1 maand verlof voorafgaand aan het bevallingsverlof
- tijdens het eventuele ziekteverlof voorafgaand aan dit verlof of aan het zwangerschapsverlof
- tijdens het zwangerschapsverlof
- tijdens het eventuele ziekteverlof volgend op het zwangerschapsverlof
- voor de duur van 1 maand voltijdse loopbaanonderbreking nadien
61 - Personeel - Moederschapsbeleid
Besluit
Enig artikel: Het vast bureau beslist het moederschapsbeleid, door IDEWE voorgesteld in de
nota van 29 januari 2019, toe te passen op het personeel van het OCMW Oud-Heverlee.
Sociale dienst OCMW
61 - Principiële goedkeuring 'Zorgzame gemeente' en samenstelling stuurgroep
Besluit
Artikel 1: Het Vast Bureau neemt kennis van de nota 'Oud-Heverlee als zorgzame gemeente'
alsook van de samenstelling van de stuurgroep (denktank) en keurt dit goed.
Artikel 2: Het Vast Bureau besluit het traject 'zorgzame gemeente' op te starten en voorziet een
budget in de meerjarenplanning.
Artikel 3: Het Vast Bureau neemt kennis van de eerste samenkomst van de stuurgroep op 1
april 2019 om 19u30 en keurt dit goed. Een kleine versnapering zal aangeboden worden.
61 - Vormingsactiviteit voor vrijwilligers LOI
Besluit
19 maart 2019

Artikel 1: Het vast bureau besluit kennis te nemen van de vormingsactiviteit voor de vrijwilligers
van het LOI met als thema "rechten en plichten tijdens de asielprocedure".
Artikel 2: Het vast bureau gaat ermee akkoord de spreker een pakket streekproducten te
schenken.
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