Besluitenlijst van het vast bureau
van 30 juli 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 24.101,32 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar alsook
de lijsten met aangerekende betalingen met nummers 3881, 3882, 3884, 3889, 3890, 3892,
3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898 en 3891 voor een bedrag van 2.310,21 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: /.
Dossiers in voorbereiding OCMW-raad
172.2 - Kennisneming verhindering effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en aanduiding van een plaatsvervanger
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad besluit om mevrouw Josien Van Dyck aan te stellen als lid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst, in vervanging van mevrouw Sarah D'Hertefelt, effectief lid,
gedurende haar afwezigheid ingevolge moederschapsrust tijdens de periode vanaf 23 augustus
2019 tot en met 5 december 2019.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger voor de
bijzondere algemene vergadering en bepaling van het mandaat
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad van Oud-Heverlee besluit om de agendapunten voor de bijzondere
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Interleuven van 11 september
2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 mei 2019, goed te keuren.
Artikel 2: De OCMW-raad van Oud-Heverlee besluit het mandaat van de vertegenwoordiger
inzake de agenda van de de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019 van
de intergemeentelijke vereniging Interleuven als volgt vast te stellen:
- goedkeuring van alle agendapunten van de de buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3: De OCMW-raad besluit om het vast bureau te belasten met de uitvoering van huidige
beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over te maken aan de Intergemeentelijke
Verenging Interleuven.
397 - Aanpassing organogram Gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad gaat akkoord met de volgende aanpassing van het organogram van
gemeente en OCMW: in de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu wordt de functie statutair
administratief medewerker C1-C3 uitdovend gezet en wordt een nieuwe functie statutaire
deskundige Ruimtelijke Ordening gecreëerd.
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