Vast bureau: zitting van 29 juli 2019
Lijst besluiten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Sociale dienst.
2. Principiële beslissing tot opzeg van de overeenkomsten met Fedasil betreffende het lokaal
opvanginitiatief.
Het vast bureau neemt een principiële beslissing tot opzeg van de overeenkomsten met Fedasil
betreffende het lokaal opvanginitiatief.
3. Engagement en deelname aan de standenbeurs Expo Dementie.
Het vast bureau beslist tot engagement en deelname aan de standenbeurs Expo Dementie.
4. Principiële beslissing tot aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om de stad en het
OCMW Scherpenheuvel-Zichem te vertegenwoordigen in de zorgraad van eerstelijnszone
Demerland.
Het vast bureau neemt een principiële beslissing tot aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om
de stad en het OCMW Scherpenheuvel-Zichem te vertegenwoordigen in de zorgraad van
eerstelijnszone Demerland.
Financiële dienst.
5. Goedkeuren van de bestelbonnen en facturen.
Het vast bureau keurt de bestelbonnen en facturen goed.
6. Aanvraag van digitale certificaten met toegang tot BelfiusWeb en toevoeging van
mandatarissen met beperkte toegangscodes.
Het vast bureau heeft beslist een aanvraag van digitale certificaten met toegang tot BelfiusWeb in te
dienen en mandatarissen toe te voegen met beperkte toegangscodes.
7. Beslissing over het aangaan van een rechtsgeding als eiser voor de terugvordering van de
kosten voor verleende hulp.
Het vast bureau neemt een beslissing over het aangaan van een rechtsgeding als eiser voor de
terugvordering van de kosten voor verleende hulp.
HRM.
8. Aanstelling van een deeltijds (1/5) contractueel deskundige dienst geïntegreerd
management met een vervangingscontract.

Het vast bureau stelt een deeltijds (1/5) contractueel deskundige dienst geïntegreerd management
aan met een vervangingscontract.
9. Aanstelling van een voltijds contractueel technisch beambte tewerkgesteld in het kader van
artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
Het vast bureau stelt een voltijds contractueel technisch beambte aan die wordt tewerkgesteld in het
kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
10. Beëindiging in onderling overleg van de arbeidsovereenkomst van een deeltijds
verzorgende DGAT.
Het vast bureau stemt in met de beëindiging in onderling overleg van de arbeidsovereenkomst van
een deeltijds verzorgende DGAT.
11. Wijziging samenstelling jury bij de selectie halftijds technisch beambte dienst gezinszorg
en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau brengt een wijziging aan in de samenstelling van de jury bij de selectie van een
halftijds technisch beambte dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Facility management.
12. Aanduiding van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem om in naam van het OCMW van
Scherpenheuvel-Zichem op te treden als debiteur om een gezamenlijke overeenkomst af te
sluiten met Reprobel, Troonstraat 98 b 1 te 1050 Brussel.
Het vast bureau duidt de gemeente Scherpenheuvel-Zichem aan om in naam van het OCMW van
Scherpenheuvel-Zichem op te treden als debiteur om een gezamenlijke overeenkomst af te sluiten
met Reprobel, Troonstraat 98 b 1 te 1050 Brussel.
13. Gunning van de opdracht "Begrafenis- en crematieregeling met tussenkomst van het
OCMW".
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht "Begrafenis- en crematieregeling met
tussenkomst van het OCMW".
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