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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 16 juli 2019 wordt goedgekeurd. 

FINANCIËN 

2. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 32 367,92 euro 
goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

3. Goedkeuring offerte Cipal BBC2020 Mercurius, CSKassa en digitale verwerking inkomende 
facturen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau mandateert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht om de 
offerte GVH/CS004487d voor BBC2020 Mercurius van Cipal Schaubroeck nv goed te keuren voor 4 jaar, en 
gaat akkoord met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente (incl 

btw) 
budget ocmw (incl 

btw) 

2.1.1 
instapvergoeding BBC2020 
Professional 

0,00 0,00 0,00 

2.1.2 gebruiksrecht BBC2020 Professional 89.404,22 72.480,00 35.699,11 

2.1.2 koppeling Corilus 4.912,32 0,00 5.943,91 

2.1.3 Themis Merge 0,00 0,00 0,00 

  TOTAAL 94.316,54 72.480,00 41.643,02 

Het vast bureau neemt akte van de e-mail van Christa Bex van 8 juli 2019 waarin bevestigd wordt dat voor 
koppelingen met de eigen toepassingen (bv neptunus, genius, atlas) geen gebruiksrecht meer zal worden 
aangerekend vanaf BBC2020, ook niet aan de kant van de genoemde toepassingen. 
Artikel 2 
Het vast bureau mandateert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht om de 
offerte cdh/CS004767c voor CSkassa van Cipal Schaubroeck nv goed te keuren voor 4 jaar, en gaat 
akkoord met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente 

(incl btw) 
budget ocmw (incl 

btw) 

  instapvergoeding CSkassa basislicentie 0,00 0,00 0,00 

  
instapvergoeding CSkassa extra licentie 30-
pack 

0,00 0,00 0,00 

  gebruiksrecht CSkassa basislicentie 3.160,32 3.823,99 0,00 

  
gebruiksrecht CSkassa extra licentie 30-
pack 

16.680,96 20.183,96 0,00 

  
Red Hat Enterprise Linux Server, standard 
(1-2 sockets) 

1.470,72 1.779,57 0,00 

  
Opzetten CSkassa op nieuwe, aparte VM 
server 

770,00  931,70  0,00 

  Project management   1.022,00  1,236,62 0,00 

  
Consultancy CSkassa gebruiker (opleiding 5 
gebruikers) 

 917,00  1.109,57  0,00 

  Consultancy integratie BBC   458,50  554,79 0,00 

  Installatie   770,00  931,70 0,00 
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  Parametrisatie CSkassa   330,00  399,30 0,00 

  
Opleiding CSkassa ter plaatse basis (mdw 
fin dienst)  

 402,50 487,03 0,00 

  
Koppeling betaalterminal CCV 
instapvergoeding  

 224,72  271,91 0,00 

  Koppeling 6 betaalterminals gebruiksrecht   2.505,60  3.031,78  0,00 

  Administratiekost CCV betaalterminal   486,12  588,21 0,00 

  Installatie en implementatie (5u)   550,00  665,50 0,00 

  TOTAAL   29.748,44 35.995,61 0,00 

Artikel 3 
Het vast bureau mandateert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht om de 
offerte GVH/CS004765b voor Digitale verwerking inkomende facturen van Cipal Schaubroeck nv goed te 
keuren voor 4 jaar, en gaat akkoord met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente 

(incl btw) 
budget ocmw 

(incl btw) 

  
gebruiksrecht mercurius digitale inkomende 
facturen 7.800 facturen per jaar 

24.679,20 29.861,83 0,00 

  ciPort DFC abonnement 2.456,16 1.991,21 980,74 

  
instapvergoeding mercurius digitale inkomende 
facturen OCMW 

522,60 0,00 632,35 

  
gebruiksrecht mercurius digitale inkomende 
facturen 2.700 facturen per jaar 

8.542,80 0,00 10.336,79 

  opleiding/begeleiding ocmw 917,00 0,00 1.109,57 

  project management ocmw 1.022,00 0,00 1.236,62 

  TOTAAL 38.139,76  31.853,04 14.296,07 

Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst en aan de ICT-dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


