Besluitenlijst van het vast bureau
van 07 mei 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 3.258,20 EUR en 1.591,84 EUR voor de lijsten
aangerekende betalingen met nummer 3684, 3687, 36883689, 3690, 3691 en 3692 voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: /.
Dossiers in voorbereiding OCMW-raad
61 - vzw Mobiel - samenwerking aangepast vervoer voor personen met beperkte mobiliteit
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit een nieuwe overeenkomst met vzw Mobiel aan te gaan. Deze
overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en wordt op 31 december van elk jaar
automatisch verlengd voor een periode van één jaar. Elke contracterende partij kan de
overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding, doch mits inachtneming van
een opzegtermijn van vier maanden.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit voor de organisatie van aangepast vervoer op het
grondgebied van Oud-Heverlee betaalt het OCMW €0,19 per inwoner per jaar aan vzw Mobiel.
901 - Intergemeentelijke Vereniging Interleuven - Algemene vergadering van 18 juni 2019 Bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad Oud-Heverlee besluit om:
- de agendapunten van de algemene vergadering van Intergemeentelijke Vereniging
Interleuven van 18 juni 2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 17 april 2019, op basis
van de bekomen documenten goed te keuren
- mevrouw Fien Gilias, OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de
Intergemeentelijke Vereniging Interleuven, mandaat te verlenen om tijdens de de algemene
vergadering van 18 juni 2019 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de
gemeenteraad van 26 februari 2019.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om het vast bureau te belasten met de uitvoering van de
voormelde beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over te maken aan de
Intergemeentelijke Vereniging Interleuven.
OCMW
87 - Groepswerking sociale dienst 2019-2020
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit het opstartmoment van de groepswerking 2019-2020 te laten
doorgaan op 22 juni 2019 in de bibliotheek van Haasrode. De aanwezigen krijgen een
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rondleiding in de bibliotheek en informatie over het culturele aanbod van de gemeente. De
maatschappelijk assistenten zorgen voor een drankje en een knabbel (bv. hotdog) naargelang
de mogelijkheden van de infrastructuur en bevragen de mogelijke thema's van de
groepswerking. De kosten voor het drankje en de versnaperingen worden geraamd op € 250.
Artikel 2: Het vast bureau besluit deel te nemen aan het project van " aan tafel in 1 - 2 - 3 euro"
van Colruyt door het ondertekenen van de engagementsverklaring. De sociale dienst informeert
de mogelijke deelnemers (leefloon - equivalent leefloon - budgetbeheer- budgetbegeleiding langdurige begeleiding), verzamelt de aanvragen en stuurt deze door naar Colruyt. Dit project
blijft doorlopen zolang er interesse is vanuit de cliënten en zal dus blijvend opgevolgd worden
door de sociale dienst.
Artikel 3:Het vast bureau besluit (indien dit als mogelijk thema wordt gekozen door de cliënten)
een kookworkshop in een van de gebouwen van de gemeente te organiseren en de
ingrediënten aan te vragen bij Colruyt. Er zal nagekeken worden of een externe lesgever een
meerwaarde biedt en of er nog extra materiaal (bv. een mesje een een snijplank) moet voorzien
worden. De sociale dienst voorziet een maximale kost van € 500.
61/397.2 - Aanwerving voltijds maatschappelijk assistent met vervangingsovereenkomst
Besluit
Artikel 1: het vast bureau besluit tot aanstelling van XXX als maatschappelijk assistenten
seniorenloket voor de duur van de afwezigheid van XXX, maatschappelijk assistent.
Artikel 2: het vast bureau besluit dat met ingang van 13 mei 2019 een
vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur wordt afgesloten met XXX en dat deze
overeenkomst automatisch, zonder opzeggingstermijn noch verbrekingsvergoeding, een einde
neemt zodra XXX opnieuw het werk opneemt.
Artikel 3: het vast bureau besluit dat deze vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur
voortijdig kan worden beëindigd mits inachtname van de wettelijke opzeggingstermijn (of
vervangende verbrekingsvergoeding)
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