ZITTING VAST BUREAU VAN HET OCMW VAN
01/03/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het vast bureau keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
002

Beëindiging voltijdse aanstelling van een administratief assistent (niveau D) door
verbreking

Het Vast Bureau gaat akkoord met de beëindiging van de voltijdse aanstelling van een administratief
assistent (niveau D) door verbreking van arbeidsovereenkomst
003

Verlenging aanstelling logistiek medewerker (WZC) 1/2de in een contract van
bepaalde duur

Het Vast Bureau gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een logistiek medewerker
1/2de (WZC) in een contract van bepaalde duur.
004

Verlenging aanstelling medewerker art. 60§7 in een contract van onbepaalde duur

Het Vast Bureau gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een medewerker art. 60§7
in een contract van onbepaalde duur.
005

Nominatieve aanstelling van de jury voor de bevorderingsprocedure directeur WZC

Het Vast Bureau gaat akkoord met de nominatieve aanstelling van de jury voor de bevorderingsprocedure van een directeur WZC.
006

Goedkeuring meerjarenplanverschuiving MJPV-2020-1 van Stad en OCMW Bilzen

Het vast bureau keurt de meerjarenplanverschuiving MJPV-2020-1 van Stad en OCMW Bilzen goed
voor wat betreft haar deel.
007

OCMW: Goedkeuring overdracht investerings- en financieringskredieten uit 2020

Het vast bureau gaat akkoord om alle niet aangewende investeringskredieten en de kredieten voor
de financiering integraal over te dragen naar het volgend boekjaar, zijnde 2021.

008

Vervoer minder mobiele personen naar het vaccinatiecentrum

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel om gratis vervoer van minder-mobiele personen naar
het vaccinatiecentrum in Bilzen te voorzien. Voor Bilzen wordt hierbij gebruikt gemaakt van de
bestaande MMC en vervoer door vrijwilligers met dienstvoertuigen.
009

Uitvoering en verantwoording uitgave m.b.t. KB 10 december 2020 houdende de
verdubbeling van dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van
gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het Vast bureau gaat akkoord met de actie van de sanitaire gezinspakketten voor kwetsbare
gezinnen van Bilzen voorgelegd in het kader van de subsidie aan de OCMW's voor voedselhulp.
010

Samenwerkingsovereenkomst Arktos vzw ikv. projectoproep ESF 528: 'Lokale
partnerschappen voor jongeren- Blinde Vlekken'

Punt wordt verwezen naar de OCMW-raad.
011

Verbreking arbeidsovereenkomst van een verpleegkundige in het WZC wegens
dringende redenen

Het vast bureau gaat akkoord met de verbreking van arbeidsovereenkomst van een
verpleegkundige WZC wegens dringende redenen.
012

Verbreking arbeidsovereenkomst van een zorgkundige in het WZC wegens dringende
redenen

Het vast bureau gaat akkoord met de verbreking van arbeidsovereenkomst van een zorgkundige
WZC wegens dringende redenen.

