Besluitenlijst van het vast bureau van 7 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen vast bureau 30/09/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 30/09/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.
2. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 21 oktober 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de ocmw-raad samen te
roepen in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk van het vroegere
Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 10 om 20.00 uur op 21 oktober 2019 om te
beraadslagen over de agenda.
3. Mandaatopdracht aan Stad Maaseik voor VOMVB ‘raamovereenkomst voor

huur en onderhoud van copiers en printers 2020 – 2023’.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan raamovereenkomst voor copiers en
printers voor een bedrag indicatief geraamd op € 248.050,00 incl. btw, waarvan €
46.500,00 excl. btw of € 56.265,00 incl. 21% btw voor rekening van OCMW.
4. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

5. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘busvervoer dagverzorgingscentrum
2020-2022’. Goedkeuring raming, lastvoorwaarden en leverancierslijst.
Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/150 en de raming voor de
opdracht “busvervoer Dagverzorgingscentrum 2020-2022”, opgesteld door de
Aankoopdienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 114.642,00 excl. btw of € 121.520,52 incl. 6% btw voor de periode van 3 jaar.

6. Raamovereenkomst met ref. 4900001737 ‘Aankoop elektriciteit gemeenten
2018-2020(2021)- verkoop energie overschot noodgenerator. Goedkeuring
addendum. Besluit.
De Verkoop van het energie overschot opgewekt door de fotovoltaïsche installaties en/of
Cogen WKK installaties (noodgenerator) Woonzorgcentrum de Maaspoorte goed te
keuren en deze opdracht in het kader van de overeenkomst ‘aankoop elektriciteit

gemeenten 2018-2020(2021)’ met referentie 4900001737 (samen aankoop
elektriciteit Infrax ) verder te gunnen aan Aspiravi , Thor park 8300 te 3600 Genk .
7. Mandaatstelling PROCLIM voor Overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst

Brandblusmiddelen’-principieel akkoord. Besluit.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan raamovereenkomst
‘Brandblusmiddelen’ .
PROCLIM wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW
Maaseik bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden.

8. Opstarten wervingsreserve verpleegkundige.
Het vast bureau gaat akkoord met het opstarten van de procedure voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van voltijds contractueel gebrevetteerd verpleegkundige
(C3-C4).

