Besluitenlijst van het vast bureau
van 2 december 2019
__________________________________________________________________________________
1. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018 OCMW Maaseik door gouverneur.
Het Vast Bureau neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van OCMW
Maaseik door de gouverneur.

2. Mandaatstelling Stad voor de ‘levering brandstoffen 2020’-principieel akkoord.
Besluit.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan levering van brandstoffen voor gebouwen
en voertuigen 2020 voor een bedrag indicatief geraamd op € 72.933,.89 excl. btw of
€ 88.250,00 incl. 21% btw waarvan 4.855,37 excl. Btw of 5.875,00 incl. btw voor OCMW.
3. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

4. Verkoop oude niet-gebruikte toners.
De opdracht 'verkoop oude niet-gebruikte toners' wordt gegund aan de enige bieder, zijnde AZ Supplies, Boomgaardstraat 40 te2600 Berchem (BE0883358115), tegen het offertebedrag
van € 80,00.

5. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘busvervoer dagverzorgingscentrum 20202022’ Gunning. Besluit.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Taxi Gematax Wetzels Suzanne,
Venlosesteenweg 227 te 3680 Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 37.543,75 excl. btw of € 39.796,38 incl. 6% btw. De verlengingen worden gegund tegen
dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

6.

Agenda en notulen vast bureau 25/11/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 25/11/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

7. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 17 december 2019.
De agenda wordt vastgesteld.

8. Samenstelling Hoog overlegcomité en Basisoverlegcomité.
Het vast bureau stelt het hoog overlegcomité voor de periode 2019 - 2024 samen.
Het vast bureau stelt het basisoverlegcomité voor de periode 2019 - 2024 samen.

9. Verkoop van gronden aan cvba Steengoed Projecten.
Principiële goedkeuring te hechten aan de verkoop van navolgende onroerende goederen aan
cvba Steengoed Projecten met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem
Rooselaerspad 19.

10. Aanpassing vrijwilligersvergoedingen maaidienst.
Het vast bureau beslist de vergoeding voor de vrijwilligers van de maaidienst aan te passen
met ingang van 1 januari 2020, waarbij de uurtarieven vervangen worden door één forfaitaire
onkostenvergoeding van € 20,00.

11. Organisatie kerstmarkt in het woonzorgcentrum.
Het vast bureau keurt de organisatie van de kerstmarkt in het woonzorgcentrum goed. Deze
kerstmarkt vindt plaats op 14 december 2019 in het woonzorgcentrum.

