Besluitenlijst van het Vast Bureau
op dinsdag 12 maart 2019
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het vast bureau
van de zitting van 26/02/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

Toelichting
2.

15u15 - Eedaflegging nieuwe personeelsleden
Een aantal personeelsleden hebben de eed 'Ik zweer de verplichtingen van mijn
ambt trouw na te komen' afgelegd op 12 maart 2019 in handen van de voorzitter
van het Vast Bureau / voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Punten ter goedkeuring
3.

OCMW-lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019/1
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

4.

Opstart artikel 60§7 bij Food-Act 13
Het Vast Bureau geeft een contract art. 60§7 voor onbepaalde duur aan een
werknemer. Dit contract gaat in op 20/03/2019.

5.

W13 - gezamenlijk (indienen) projectdossier “Geïntegreerd Breed Onthaal
LSB – 2019” - goedkeuring
Het Vast Bureau gaat akkoord om zich te engageren als partner in het
gezamenlijk projectdossier “Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019”.
Het Vast Bureau gaat akkoord om W13 te mandateren tot het indienen van dit
gezamenlijk projectdossier “Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019”.

6.

Informatieveiligheid en bescherming van de privacy - advies van de DPO
(functionaris voor de gegevensbescherming) m.b.t. het automatisch
forwarden van e-mails van raadsleden
Het Vast Bureau neemt akte van de negatieve adviezen van zowel de
informatieveiligheidscel als van de functionaris voor de gegevensbescherming over
het automatisch forwarden van e-mails vanuit de e-mail accounts van het bestuur
naar de private e-mailaccounts van de raadsleden en de leden van het Vast
Bureau.
Het Vast Bureau volgt het advies van de informatieveiligheidscel en de
functionaris voor de gegevensbescherming over het automatisch forwarden van de
e-mails.
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7.

Toewijzing appartement Gen. Eisenhowerstraat 2
Het vast bureau gaat akkoord met een toewijzing van het appartement gelegen
Generaal Eisenhowerstraat 2 aan een kandidaat-huurder vanaf 1 april 2019.
Tussen de huurder(s) en de verhuurder OCMW Kuurne zal een negenjarige
huurovereenkomst worden afgesloten.

8.

Toewijzing studio Kasteelstraat 70
Het vast bureau gaat akkoord met de toewijzing van de studio gelegen
Kasteelstraat 70 aan een kandidaat-huurder ten vroegste vanaf 1 april 2019 en
ten laatste tegen 1 juni 2019. Tussen de huurder en de verhuurder OCMW Kuurne
zal een negenjarige huurovereenkomst worden afgesloten.

9.

Beslissing nemen voor vastleggen huurwaarborg in huurovereenkomsten
afgesloten door het OCMW als verhuurder
Voor nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 vraagt verhuurder OCMW
Kuurne twee maanden huurwaarborg te storten op een geblokkeerde
bankrekening.

10.

Vaststellen agenda raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28
maart 2019 vast.

Punten ter kennisname
11.

Besluit van de Algemeen Directeur - aktename
Het Vast Bureau neemt kennis van de voorgelegde Besluiten van de Algemeen
Directeur.
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