Besluitenlijst van het vast bureau
van 11 februari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 11 februari 2019.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.
2. Mandaten OCMW dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Betaling jaarlijkse werkingsmiddelen aan vereffenaar MCNOL. Goedkeuring.
Het Vast Bureau gaat akkoord met de uitbetaling van de werkingsmiddelen 2019 ten
bedrage van 15.000 euro op de vereffenaarsrekening van MCNOL en verzoekt de
financieel directeur deze betaling uit te voeren.

4. Agenda en notulen vast bureau 04/02/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 04/02/2019
goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.
5. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 25 februari 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de ocmw-raad
samen te roepen op 25 februari 2019 om te beraadslagen over de agenda.

6. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor het afsluiten van een
onderhoudsovereenkomst voor preventief onderhoud
drukverhogingsinstallatie WZC de Maaspoorte. Gunning. Besluit
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Grundfos Bellux NV uit Aartselaar
voor een onderhoudscontract mbt preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de
pompen voor regenwaterrecuperatie- en drukopvoering brandhaspels Grundfos van
het woonzorgcentrum.
Een basis onderhoudscontract met automatische verlenging af te sluiten voor de
periode 01/01/2019 tot en met 31/12/2019. De looptijd van dit contract is één jaar
met de mogelijkheid om deze jaarlijks stilzwijgend te verlengen voor de periode van
één jaar met een maximum van 48 maanden voor een jaarlijks bedrag van € 548,13
incl. btw.

7. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking voor het leveren en installatie van software woonzorgcentrum
en dagverzorgingscentrum – verrekening 2. Gunning. Besluit.
Verrekening 2 wordt goedgekeurd en gegund aan Care Solutions uit Schelle tegen de

éénmalige kosten van € 895,40 incl. 21% btw en een jaarlijkse meerprijs van €
506,91 incl. btw voor het onderhoud/ gebruikersfee.
Het onderhoud of de gebruikersfee voor MSVD new kost ons jaarlijks € 1.815,00 incl.
21% btw (indexeerbaar) ipv € 1.308,09 incl. btw voor de huidige softwarepakket
MSVD.

