Besluitenlijst van het vast bureau
van 17 december 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 10.770,60 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar alsook
de lijsten met aangerekende betalingen met nummers 4361, 4362, 4364, 4365, 4366, 4367,
4368, 4369, 4370, 4371, 4372 en 4373 voor een bedrag van 1.787,01 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: /.
OCMW
61 - Renovatie Waversebaan 125 te Oud-Heverlee - dakwerken - Goedkeuring eindfactuur
02019-185
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau keurt de eindfactuur goed met nummer 02019-185 van de bvba DAKTEC, Leuvenselaan 881 te Kumtich, voor de opdracht 'dakwerken Waversebaan 125 te OudHeverlee' voor het bedrag van € 10.510,06 inclusief BTW, waardoor de werken een eindbedrag
bereiken van € 44.098,45 inclusief BTW.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op budgetsleutel 2019/221007/OCMW/0903/ - Gebouw in aanbouw
Artikel 3: Het factuur en de vorderingsstaat wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële
dienst.
61 - Renovatie Waversebaan 125 te Oud-Heverlee - buitenschrijnwerk - Goedkeuring
meerwerk
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau keurt de aangepaste offerte van Moeys NV goed voor een bedrag van
3.913,99 euro incl. 21% BTW.
Artikel 2: De kredieten werden reeds ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetsleutel 2019/221007/OCMW/0903/ - Gebouw in aanbouw
61/397.2 - Kennisneming van de besluiten van de algemeen directeur
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van de besluiten algemeen directeur van de periode 1
juli 2019 tot en met 31 december 2019.
Personeel
61/397.2 - Personeel: vacature voor de functie van deeltijdse/voltijdse huishoudhulp met
vervangingsovereenkomst
Besluit

17 december 2019

Artikel 1: het vast bureau besluit tot openstelling van de functie van deeltijdse/voltijdse
huishoudhulp met vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid van meerdere
huishoudhulpen.
Artikel 2: het vast bureau besluit deze vacature kenbaar te maken via de website van de
gemeente en de VDAB.
Artikel 3: het vast bureau besluit de uiterste datum van inschrijving vast te leggen op 16 januari
2020.
Artikel 4: het vast bureau besluit om de verantwoordelijke van de dienst en het diensthoofd het
interview te laten afnemen.
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