Vast Bureau
Administratief toezicht

Zitting van 8 februari 2019

A-AGENDA
Dienstverlening
1

2019_VB_00035
Bijzonder Comité Sociale Dienst Kennisgeving eedaflegging mevrouw Eunice Yahuma
Baitoapala- Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala is van rechtswege opvolger van de heer Frans
Dereymaeker in het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. Zij heeft de eed
afgelegd op 6 februari 2019 om 16.30 uur.

Financiën
2

2019_VB_00036

Beleidsitems - Toevoegen van Essenbeek - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Sinds de buurtwerking voor senioren in Essenbeek van start is gegaan, is er ook nood aan een
apart budget. Daarom stellen we voor de beleidsitems uit te breiden met een extra beleidsitem
09513 'Essenbeek'.

3

2019_VB_00037

Uitgaven - Lijsten te betalen facturen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Facturen worden voorgelegd aan het vast bureau ter goedkeuring voor betaling door de
algemeen en financieel directeur

Ouderenzorg
4

2019_VB_00038
Evenementen in ZORG - Communicatie
en uitnodigingen - Goedkeuring

1/7

Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

In het verleden werden de OCMW-raadsleden veelal uitgenodigd op evenementen,
activiteiten, recepties, .. van het departement Zorg (extramurale, intramurale, transmurale
afdelingen)
Naar aanleiding van de integratie stad/OCMW werden de nieuwe bestuursorganen opgericht.
Daarom dienen afspraken gemaakt te worden ivm de communicatie en uitnodigingen vanuit
de subsector Zorg voor evenementen, activiteiten, ed.

5

2019_VB_00039

Wonen en leven - Visie 'Wonen en leven' in wzc Zonnig Huis
- Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Het Vast Bureau keurt de visie 'Wonen en leven' (vroegere animatie) in het woonzorgcentrum
Zonnig Huis goed.

Cultuurcentrum
7

2019_VB_00041
Buurtrestaurant 't Vondel vzw Algemene vergadering en Raad van Bestuur - Aanduiding
afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde Goedkeuring Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De OCMW raad keurde de oprichting van en deelname in een OCMW-vereniging goed voor
de uitbating van een buurtrestaurant in het cultuurcentrum. Het OCMW heeft, net zoals de
stad, een afgevaardigde in de Algemene Vergadering en één bestuurder in de Raad van
Bestuur.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dienen de afgevaardigden van het OCMW bestuur
in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Buurtrestaurant 't Vondel vzw te
worden aangesteld alsmede een plaatsvervanger die kan optreden bij verhindering van de
afgevaardigde.

Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad.

8

2019_VB_00042
Buurtrestaurant 't Vondel vzw Stichtingsvergadering van 31/10 en algemene vergadering
van 5/12 - Bekrachtiging Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 22 maart en de OCMW-raad van 2
maart werd Buurtrestaurant 't Vondel vzw opgericht. De stichtingsvergadering kon doorgaan
op 31/10. Op 5 december was er een eerste algemene vergadering. Aan de raad wordt
gevraagd om de verslagen en beslissingen van die vergaderingen - in uitvoering van eerdere
raadsbeslissingen - te bekrachtigen.
Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad.

Personeel
9

2019_VB_00043
Arbeidsongeval - Genezing met
subjectieve klachten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
- EMZ – S.H. - Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Mevrouw S.H. werd op 07/03/2018 het slachtoffer van een arbeidsongeval.
Kennisname van de genezing met subjectieve klachten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

10

2019_VB_00044
Arbeidsongeval - Genezing zonder
restletsel- Stilzwijgend akkoord - Art.60 – A.B. Kennisneming Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Mevrouw A.B. werd op 09/06/2018 het slachtoffer van een arbeidsongeval.
Kennisname van de Genezing zonder restletsel.

11

2019_VB_00045

Dagelijks personeelsbeheer - Vaststelling van het begrip
"dagelijks personeelsbeheer" - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dient het begrip "dagelijks
personeelsbeheer" vastgelegd te worden.

Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad
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2019_VB_00046
Arbeidsongeval - Genezing zonder
restletsel- Stilzwijgend akkoord - Art.60 – F.D. Kennisneming Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting

De Heer F.D. werd op 15/08/2018 het slachtoffer van een arbeidsongeval.
Kennisname van de genezing zonder restletsel.
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2019_VB_00047

Overzicht vormingen - 4de kwartaal 2018 - Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Per kwartaal dient er een lijst ter kennisgeving te worden voorgelegd van alle aangevraagde
vormingen waarvoor delegatie verleend werd aan de cluster personeelszorg en aan de
Algemeen Directeur.

Organisatie
14

2019_VB_00048

Klachtenmanagement - Rapportage klachten 2018 Stad
Halle en OCMW Halle - Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In kader van het klachtenmanagement van het OCMW en de stad wordt er gerapporteerd over
de klachten in 2018.
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2019_VB_00049

vzw AMAB - verkiezing afvaardiging OCMW - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt het OCMW Halle dient de OCMW raad over
te gaan tot het aanduiden van een tegenwoordiger van het OCMW Halle in de algemene
vergadering van de vzw AMAB.

Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad
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2019_VB_00050

vzw Centrum voor Basiseducatie - verkiezing afvaardiging
OCMW - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient de OCMW raad over te gaan tot het
aanduiden van een vertegenwoordiger van het OCMW Halle in de algemene vergadering en
de raad van bestuur van het Centrum voor Basiseducatie.
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Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad
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2019_VB_00051
mede-eigenaars van het gebouw De
Mouterij - verkiezing afvaardiging OCMW - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient de OCMW raad over te gaan tot het
aanduiden van een tegenwoordiger van het OCMW Halle in algemene vergadering van
medeeigenaars De Haver en de algemene vergadering van mede-eigenaars De mouterij.

OCMW-raad
18
2019_VB_00052
Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Vaststelling presentiegelden - Goedkeuring Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

Conform artikel 107§1 van het Decreet Lokaal Bestuur ontvangen de leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van het bijzonder comité voor
de sociale dienst.
Het dossier wordt verwezen naar de ocmwraad
Administratie notulen
19

2019_VB_00053

Goedkeuring verslag en notulen - Vast Bureau van1 februari
2019 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Artikel 83 van het decreet lokaal Bestuur inzake de werking van het Vast Bureau bepaalt dat
de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het Vast
Bureau. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de Raadsleden.

ICT
20

2019_VB_00054

Mobiele telefonie - Vernieuwing contract - Toetreding
raamovereenkomst via de opdrachtencentrale van de
Vlaamse Overheid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De huidige contracten inzake mobiele telefonie zijn aan revisie toe.
Vorig jaar heeft de Vlaamse Overheid een overheidsopdracht gevoerd waarvan het voorwerp
bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande
uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel
en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales
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(Cloud PBX)" verdeeld over 4 percelen. De Vlaamse overheid fungeert hier als
opdrachtencentrale waarbij de lokale besturen toegestaan zijn hiervan af te nemen. Ze zijn
Voorstel is om toe te treden tot het raamcontract Vlaamse Overheid voor het perceel 2
Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneelgebruik.
Het dossier wordt verwezen naar de gemeenteraad.
B-AGENDA
Intergemeentelijke samenwerking
21 2019_VB_00055 Haviland Intercommunale IgSv - Algemene vergadering dd. 28 maart
2019 - Agenda - Vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde
Aanduiding
afgevaardigde
en
plaatsvervangend
afgevaardigde
in
de
algemene
vergaderingen legislatuur 2019-2024 - Bevestiging
gezamenlijke
voordracht
kandidaat-bestuurders
Aanduiding individuele vertegenwoordiger in de raad van
bestuur - Goedkeuring Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

Haviland Intercommunale IgSv houdt een algemene vergadering op 28 maart 2019.
De raad dient deze agenda goed te keuren en het mandaat van de afgevaardigde van de stad op
deze algemene vergadering vast te stellen.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad een afgevaardigde en een
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden om de stad te vertegenwoordigen op de
algemene vergaderingen gedurende deze legislatuur.
Het dossier wordt verwezen naar de gemeenteraad.
Gemeenteraad
22

2019_VB_00056
Lokale mandatarissen - Deontologische
code - Goedkeuring Verdaagd

Beknopte samenvatting

Artikel 74 van het Decreeet Lokaal Bestuur stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een
deontologische code dient vast te stellen voor zijn leden.
Deze gedragscode omvat een geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes
die de lokale mandatarissen als leidraad zullen nemen bij de uitoefening van hun mandaat en
bij de dienstverlendende activiteiten ten behoeve van de bevolking.
Ouderenzorg
6

2019_VB_00040
Principebeslissing - Kostendekkend
werken bij uitstappen wzc Zonnig Huis - Goedkeuring
Verdaagd

Beknopte samenvatting

Aan het Vast Bureau wordt gevraagd om de principebeslissing goed te keuren om
kostendekkend te werken bij het organiseren van uitstappen met de bewoners van het Zonnig
Huis.
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1500 Halle, 08 februari 2019
De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

de heer Marc Snoeck
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