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DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting van 20 april  2015 wordt goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 21/04/2015 en 26/05/2015 
 
3. Patrimonium  : beëindiging huur woning Wipstraat 8  2590 Berlaar  :                              
De raad verklaart zich akkoord om de huurovereenkomst van de woning gelegen Wipstraat 8      2590 
Berlaar met wederzijdse toestemming zonder opzeggingstermijn te beëindigen op 31 mei 2015    
 
                                          
4.  Leveren van autobrandstoffen en tankkaarten aan de pomp voor de voertuigen: -  
bevoegdheidoverdracht aan gemeente 
De Raad  verleent machtiging aan de gemeente Berlaar, conform art.19 van de wet van 24/12/1993 
betreffende de overheidsopdrachten, om in naam en voor rekening van het OCMW  van Berlaar op te 
treden m.b.t. de overheidsopdracht tot het aanduiden van  een nieuwe leverancier voor de aankoop 
van brandstoffen van voertuigen via tankkaarten 2015-2018 
 
5. Personeel:  goedkeuring wijziging personeelsformatie :wijziging  functie schoonmaker(m/v)van 
statutaire naar contractuele functie                                                                                
De functie van’ poetsvrouw ‘voor het gebouw  van het OCMW is  na pensionering vacant geworden. 
Deze betrekking  werd voorheen  ingenomen op basis van een vaste benoeming .In het vooruitzicht 
van de integratie van OCMW-gemeente is het meer dan wenselijk om deze statutaire betrekking te 
verlaten  voor een contractuele tewerkstelling,tevens  kan de schoonmaker(m/v) een of meerdere 
halve dagen per week ter beschikking worden gesteld aan de gemeentelijke facilitaire dienst . 

             De raad beslist om binnen de personeelsformatie de functie van schoonmaker (m/v) te wijzigen van 
een statutaire naar een contractuele betrekking 
.     Personeel:  openstellen halftijdse betrekking van schoonmaker(m/v)                                                                                     
De raad beslist om een deeltijdse (19 uren) contractuele betrekking van schoonmaker(m/v) binnen de 
logistieke dienst  open te verklaren  bij wijze van aanwerving ,met de aanleg van wervingsreserve van 
2 jaar, maximum verlengbaar met 3  jaar. 
Voor deze betrekking wordt een aanwervingsexamen georganiseerd dat zal bestaan uit  een 
sollicitatiegesprek aangevuld met een proef waar de technische vaardigheden op het niveau van de 
functie getoetst worden.            
 
6. CIPAL  beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het 
OCMW op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 juni 2015       
Gevolg gevend aan de oproepingsbrief van 22 april 2015 van Cipal tot deelname aan  de algemene 
vergadering van CIPAL van 12 juni 2015  besluit de raad de agendapunten van de algemene 
vergadering goed te keuren  en de vertegenwoordiger van het OCMW te mandateren om op deze AV 
te handelen en te beslissen conform dit besluit 
 
7. Aanduiding vertegenwoordiging  AV van Ethias Gemeen Recht: 
De raad beslist dat er geen vertegenwoordiger van het OCMW wordt aangewezen voor de algemene 
vergadering van Ethias  Gemeen Recht te Gent   op 19 juni 2015 omdat geen enkel raadslid 
kandidaat is                 
 
8. Aanduiding 2 afgevaardigden om deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Dag van deCollectiviteiten’ op 

19 juni 2014  



De raad besluit dat er wordt geen  vertegenwoordiger van het OCMW wordt aangewezen voor de 
algemene vergadering van de CV Zonnige Kempen van 27 mei 2015  omdat geen enkel raadslid 
kandidaat is. 
 
9. Aanduiding vertegenwoordiger met volmacht op de algemene vergadering afdeling OCMW’s van 

de vzw VVSG:   
De raad besluit dat het OCMW niemand zal afvaardigen op de Algemene Vergadering van de afdeling 

OCMW’s van de vzw VVSG te Leuven   op 11 juni  2015. 

10. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 22 juni 2015 
 


