Besluitenlijst van het vast bureau
van 28 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 16.280,76 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar alsook
de lijsten met aangerekende betalingen met nummers 3715, 3716, 3717, 3718, 3721, 3722,
3724, 3726, 3727, 3728 en 3731 voor een bedrag van 4.264,44 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: 2019001220, 2019001221 en 2019001226.
OCMW
61/397.2 - Personeel aanstelling jobstudent dienst huishoudhulp
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau beslist XXX, aan te stellen als jobstudent voor de dienst huishoudhulp
van 1 juli 2019 tot en met 10 juli 2019 en van 15 juli 2019 tot en met 19 juli 2019 met voltijdse
prestaties en met betrokkene een studentenovereenkomst te onderschrijven.
Artikel 2: Het vast bureau beslist XXX, aan te stellen als jobstudent voor de dienst huishoudhulp
van 1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019 met voltijdse prestaties en met betrokkene
een studentenovereenkomst te onderschrijven.
61- aanpassing conventie LOI
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit aan de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 mei 2019 bij
hoogdringendheid de volgende beslissing te nemen: de conventie omtrent opvang van
verzoekers tot internationale bescherming afgesloten met Fedasil te wijzigen voor de locatie
Beekstraat 1 3051 Sint-Joris-weert van 6 tot 7 personen met ingang zodra de bezetting leeg is.
Vraag DEBRU inzake onderhandeling huur eigendom Beekstraat
Besluit
Artikel 1: het vast bureau beslist aan DEBRU het mandaat te geven om met de huurder te
onderhandelen om tot een minnelijke schikking te komen, op voorwaarde dat er geen financiële
gevolgen zijn voor het OCMW.
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