Besluitenlijst van het Vast Bureau van dinsdag 9 maart 2021

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING
1.

Verslag voorgaande zitting

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 2 maart 2021 wordt goedgekeurd.

SECRETARIAAT
2.

Aanvullende agenda - Raad voor Maatschappelijk Welzijn 11 maart 2021

Besluit
Artikel 1
Akte wordt genomen van aanvullend agendapunt bij de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 maart 2021.

PERSONEEL
3.

Opstart aanleg werfreserve voor de contractuele functie van consulent dienstencentrum (B1B3)

FINANCIËN
4.

Betalingsmandaten – Goedkeuring

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 71
909,73 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Het vast bureau keurt de uitgaven van 2021, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 68
408,18 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

SOCIAAL HUIS
5.

Ondersteuning eetcafé Welzijnsschakels Sint-Job - Takeaway december 2020 - februari 2021

Besluit
Artikel 1
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de ondersteuning van de welzijnsorganisatie De Schakel
voor het eetcafé voor de maand december 2020 voor een bedrag van 144,88 euro en voor de maand
februari 2021 voor een bedrag van 206,42 euro.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst OCMW.

WOONZORGCENTRUM
6.

Vervanging telefonie WZC - Goedkeuring gunning - 2020/025

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 februari 2021, opgesteld
door de ontwerper, Simag Consult BV, Veldstraat 86 te 3500 Hasselt.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Vervanging telefonie WZC ” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Telecom IT NV, Durmelaan 7A te 9880 Aalter, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
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Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2020/025.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in MJP001140/2460000/WELZIJN/0953.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Sven Deckers
Voorzitter vast bureau
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