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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 9 april 2019 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Voorlopige zorgraad ELZ Voorkempen - kandidatuurstelling 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de kandidatuurstelling voor voorlopige zorgraad ELZ Voorkempen van 
Frank Willeme voor cluster welzijn en Liselotte Hofmans voor de cluster lokale besturen. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. Stef Spiessens, coördinator ELZ Voorkempen. 

FINANCIËN 

3. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, vastgelegd in de mandaten gerangschikt tot en met nummer 2019002782 
(voor het boekjaar 2019), met een bedrag van 56 046,80 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

SOCIAAL HUIS 

4. Gunning "Afbraak bestaande constructies en aanleg parking OCMW Brecht" 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord om de gunning van "Afbraak bestaande constructies en aanleg parking 
Brecht" toe te wijzen aan firma Matthyssen afbraakwerken, Hendrik Schoofsstraat 17 1R, 2960 Brecht voor 
een totaal bedrag van 71.735€ excl. BTW. 
Artikel 2 
De financiële middelen voor deze werken zoals voorzien in het budget volstaan niet. De resterende middelen 
zullen voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

WOONZORGCENTRUM 

5. Vervanging zonnescreens WZC 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord om de doeken van de zonnescreens aan voorzijde gebouw WZC te laten 
vervangen door NV Van Den Bergh (Spijker 38, 2910 Essen) voor een totaal bedrag van 9.955 euro excl. 
BTW 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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LOKALE DIENSTENCENTRA 

6. Energiebesparende maatregelen verlichting dienstencentrum Het Sluisken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau geeft toestemming voor de uitvoering van de werken in eigen beheer. 
Artikel 2 
De aankoop van de led-armaturen wordt gegund aan TRILEC voor een bedrag van 10574.41€ (exclusief 
BTW). 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de technische dienst van het 
Woonzorgcentrum Sint Maria en de coördinator ouderenzorg. 
 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Voorzitter vast bureau waarnemend 
 


