
 
 
  Openbare zitting  21 september 2015  verslag  

 
Aanwezig:                                                                   
Voorzitter :  Boekaerts N.,  
Leden : Vercammen L.,Vertommen S., Dillen M.,Pauwels P , Vermeulen K.,Dillen M Staes G.,Steyaert    
             A. en  Fierens G.               
Secretaris  :  Peirsman M 
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting van 27 juli 2015 wordt goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 28/07/2015  en 21/09/2015 
 
3.  Samengevoegde overheidsopdracht aanduiding geneeskundige dienst voor controle 
ziekteverzuim:  bevoegdheidsoverdracht aan gemeente: 
Er wordt kennis genomen van de beslissing van het CBS van 06/08/2015 waarbij deze opdracht 
wordt gegund aan de enige bieder Mensura Absenteïsme vzw,Zaterdagplein 1 te 1000  Brussel. 
 
4. Samengevoegde overheidsopdracht  :aankoop elektronische maaltijdcheques  
Er wordt kennis genomen van het nazicht van het verslag van de offerte m.b.t. deze opdracht  door 
de  firma’s sodexo  en Edenred . 
Tevens wordt kennis genomen van de beslissing van het CBS van 03/09/2015 waarbij de opdracht 
tot de aankoop van elektronische maaltijdcheques voor gemeente- en OCMW personeel  wordt 
gegund aan  Edenred,Groenborgerlaan 84/1 te 2610  Wilrijk.   
 
5.   Personeel : 
Deelname  regionale ambtenarensportdag  op 1oktober 2015 te Sint-Katelijne-Waver 
het OCMW zal deelnemen en aan het deelnemend OCMW personeel wordt op donderdag 1 oktober  
voor de ganse namiddag dienstvrijstelling verleend 
Sociale dienst : openstellen voltijdse betrekking maatschappelijk werk(st)er wegens vervanging  
Een voltijdse betrekking van maatschappelijk werkster (niveau B) met een vervangingscontract van 
onbepaalde duur wordt  open verklaard bij  aanwerving en met aanleg van een wervingsreserve van  
twee jaar. Deze vacature wordt gepubliceerd op de website van de VDAB , de gemeentelijke website 
en bekend  gemaakt  bij diverse hogescholen .Tevens wordt de dienst van de VDAB geconsulteerd 
naar mogelijke kandidaten in zijn  bestand .Uiterlijke datum voor indiening is 15 oktober 2015 
Het Vast bureau wordt belast met de  samenstelling  van de  selectiecommissie  en verloop van de 
selectieprocedure . 
 
 
6. Project Aangepast Vervoer Berlaar –Dessel :advies i.k.v. projectaanvraag   
Het OCMW Berlaar verleent een gunstig advies in kader van de projectaanvraag van vzw’s  
Familiehulp,Landelijke Thuiszorg en CM m.b.t. het  vervoer van zorgbehoevenden inzonderheid  
personen met dementie.   
 
7. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 19 oktober 2015 
 


