Besluitenlijst van het vast bureau
van 10 februari 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 03/02/2020.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 03/02/2020 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

2. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘levering en installatie van software voor de
informatisering van het woonzorgdossier – Verrekening 2. Gunning. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2- Ergomodule van de opdracht ““levering en

installatie van software voor de informatisering van het woonzorgdossier en
aanverwanten in het woonzorgcentrum en het (licenties, installatie, opleiding en jaarlijks
onderhoud)” voor het totaal bedrag in meer van € 1.386,12 excl. btw of € 1.677,21 incl. 21%
btw , waarvan € 769,60 excl. btw of 931,22€ eenmalige kosten voor de licentie, opleiding en
implementatie en een jaarlijkse kosten voor het onderhoud en gebruikersrecht van € 154,13
excl. btw of € 186,50 incl. 21% btw.

3. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst OCMW Maaseik –
Vincentius Maaseik.
Het Vast Bureau keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Vincentius
inzake de luierbank voor 2020 tot en met 2025 goed.
Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om vanaf 2020 tot en met 2025 aan Vincentius
jaarlijks een bedrag van 1.550 euro te betalen, voor het verderzetten van de luierbank, dit in
het kader van de kinderarmoedebestrijding.

4. Goedkeuring aanwending winst kerstmarkt woonzorgcentrum.
Het vast bureau besluit de opbrengsten van de kerstmarkt en de kerstdrink ten bedrage van €
296,40 over te dragen van het boekjaar 2019 naar het boekjaar 2020 en deze gelden te
activeren als animatiebudget, meer bepaald voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie
voor de residenten en eventueel de vermindering van de kost voor de bewoners van
uitstappen die in 2020 georganiseerd zouden worden.

5. Voormalig ziekenhuis Kadastraal Inkomen.
Het college neemt kennis van het KI voormalig ziekenhuis.

6. Vorming voor mantelzorgers ‘Goed voor jezelf zorgen’.

Het vast bureau keurt de organisatie van de vorming voor mantelzorgers in samenwerking
met vzw Impuls goed. Deze vorming zal plaatsvinden op 26/02/2019 voor maximaal 14
mantelzorgers.

7. Goedkeuring inrichting extra ontmoetingsruimte voor Welzijnsschakels
‘Klavertje 4’ in het voormalig rusthuis.
Het vast bureau gaat akkoord.

8. Medewerkers sociale dienst toegewezen aan de subsidies van het Energiefonds
en de subsidies ikv GPMI
Het vast bureau stelt de lijst principieel vast. Naar OCMW-raad voor definitieve vaststelling.

