Besluitenlijst van het vast bureau
van 11 juni 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 1.520,44 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar, alsook
de lijsten van aangerekende betalingen met nummer 3747, 3749, 3750, 3753, 3754, 3755, 3756
en 3757 voor een bedrag van 693,20 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: 1281, 1282 en 1283.
Dossiers in voorbereiding OCMW-raad
61 - Kennisname jaarverslag OCMW betreffende het jaar 2018
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag van OCMW
Oud-Heverlee betreffende het jaar 2018.
61 - Subsidie 2019 voor participatie en sociale activering en extra subsidie van Sport
Vlaanderen die beschikbaar is via de dienst vrije tijd van de gemeente
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit een subsidie voor participatie en sociale
activering te verdelen onder cliënten met leefloon, equivalent leefloon, cliënten in budgetbeheer,
in budgetbegeleiding of in langdurige begeleiding bij het OCMW en begunstigden van de
sociaaleducatieve toelage
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit deze subsidie toe te kennen a rato van
maximaal €75,00 per gezinslid met een maximum van €450,00 per gezin, met dien verstaande
dat de gezinsleden hun bedrag aan elkaar kunnen overdragen.
Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit hiervoor het voor 2019 voorziene budget
van €1.983,00 (subsidiebedrag 2018) en €1.400 (subsidie via het budget dat de dienst vrije tijd
ter beschikking heeft ter bevordering van sport en cultuur bij kansengroepen) ter beschikking te
stellen aan het OCMW.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
172.2 - Kennisneming verhindering werkend OCMW-raadslid
OCMW
61/397.2 Personeel: aanpassing werkrooster van een huishoudhulp
Besluit
Artikel 1: het vast bureau beslist de arbeidsovereenkomst van XXX met ingang van 1 juli 2019
aan te passen zodat zij haar prestaties zou verminderen van 28/38ste naar 24/38ste per week.
Patrimonium: uitwerking herverkaveling Willebringen met betrekking tot het perceel
kadastraal gekend onder 6de afdeling Boutersem sectie B nummer 86
11 juni 2019

Besluit
Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van het dossier 'Ruilverkaveling Willebringen'.
61/397.2 Personeel: aanvaarding ontslag huishoudhulp
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau beslist om het ontslag door XXX te aanvaarden.
Haar arbeidsovereenkomst wordt in onderling overleg beëindigd met ingang van 21 juli 2019.
LOI: schorsing van een plaats voor één persoon in een studio
Besluit
Artikel 1: het vast bureau besluit een LOI-plaats voor één persoon in een studio met ingang van
13 juni 2019 te schorsen in afwachting van de eventuele opzeg van de huur van de studio
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