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Besluitenlijst vast bureau 

 

 

woensdag 29 mei 2019 om 12u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Voorzitter 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Jacques Leten, Lid 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het Vast Bureau van 8 mei 2019. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Kennisneming besluit Algemeen directeur dd. 06/05/2019: Bijlage bij de 

arbeidsovereenkomst dd. 18/07/2012 –  in de functie van technisch assistent onderhoud 

(D1-D3) – 10/38ste – Tijdelijke uitbreiding 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

3. Arbeidsongeval 7 oktober 2016 – Blijvende arbeidsongeschiktheid van 8% 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

4. Wijziging arbeidsreglement met bijlagen 1 t.e.m. 12 - Goedkeuring 

Dit is aangepast aan de gewijzigde regelgeving en actualisaties. Eveneens is de 

afstemming Stad en OCMW gebeurd met het oog op de synergie. 
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5. Wijziging Rechtspositieregeling - Goedkeuring 

Dit is aangepast aan de gewijzigde regelgeving en actualisaties. Eveneens is de 

afstemming Stad en OCMW gebeurd met het oog op de synergie. 

VARIA 

6. Levering van schoonmaakproducten - en materialeen 2018 - 2023: Goedkeuring 

opdrachtencentrale Proclim van de Provincie Limburg 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstellen dd 19-9-2018 en 3-1-2019, 

opgesteld door de opdrachtencentrale Proclim van de Provindie Limburg 

7. Huurovereenkomst Basiseducatie Limino: financiële tussenkomst 

Het punt voor het Vast Bureau gaat over de tussenkomst van de huur voor Basiseducatie 

in Pelt. Het CBS van 5 september 2018 gaf het engagement om hier tussen te komen, 

samen met de andere OCMW’s van Noord-Limburg. Dat ging toen over 1769 euro op 

jaarbasis. 

  

Nu hebben ze echter een locatie gevonden die groter is dan oorspronkelijk berekend 

(Hoekstraat in Pelt, gebouw waar Welzijnsregio ook gevestigd is) en vragen ze een 

verhoging van de tussenkomst tot 2.585 euro op jaarbasis. Dit bedrag varieert jaarlijks 

naargelang het aantal cursisten. 

  

Men vraagt nu het engagement gedurende deze legislatuur. 

 

Namens het vast bureau, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Voorzitter 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 


