Besluitenlijst van het vast bureau
van 14 januari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 28 januari 2019.
Het vast bureau stelt de agenda vast.
2. Visum financieel directeur. Vaststellen van de voorwaarden waaronder de
financieel directeur de controle (visum) bedoeld in art. 266 van het decreet
lokaal bestuur uitoefent. Verwijzing naar OCMW-raad.
De voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle (visum) bedoeld in
artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, uitoefent als volgt vast te stellen:
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een netto-kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden
aangegaan, met uitzondering van:
- Verbintenissen waarvan het gunningsbedrag over de gehele looptijd lager is dan
het bedrag zoals bepaald in art.92 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17
juni 2016 (vandaag 30.000 euro excl. BTW) worden uitgesloten van de voorafgaande
visumverplichting.
- De aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan
één jaar wordt uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting.
Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden
voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen. Indien deze totale
duur één jaar of langer is, is de visumverplichting van toepassing.
Het vast bureau legt het besluit inzake visum financieel directeur ter goedkeuring voor
op de OCMW-raad van 28 januari 2019.
3. Opdrachten dagelijks bestuur. Delegatie van bevoegdheden door OCMW-raad
aan het Vast Bureau inzake dagelijks bestuur en daden van beheer. Verwijzing
naar OCMW-raad.
Overeenkomstig art. 41 8° en 10° en art 56 §3 worden beschouwd als opdrachten
van dagelijks bestuur:
1. Investeringen: Alle opdrachten en verbintenissen waarvan de kredieten voorzien
zijn in de meerjarenplanning en voor zover de geraamde uitgave excl. BTW over de
gehele looptijd lager ligt dan het bedrag zoals bepaald in art.42 §1 1° a) van de wet
inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (vandaag 144.000 euro excl. BTW).
2. Exploitatie: Alle opdrachten en verbintenissen waarvan de kredieten voorzien zijn
in de meerjarenplanning.

3. Voor wijzigingen aan een opdracht wordt verwezen naar de bepalingen in het
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten.
Als daden van beheer van de inrichtingen en eigendommen van het OCMW worden
beschouwd:
- het algemeen onderhoud van de gebouwen en eigendommen van het OCMW
- de toewijzing van de diverse lokalen aan de gebouwen van het OCMW
- het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden voor
een periode van maximum 1 jaar en dit tegen een billijke vergoeding.
Het vast bureau legt dit besluit inzake opdrachten dagelijks bestuur ter goedkeuring
voor op de OCMW-Raad van 28 januari 2019.
4. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 14 januari 2019.
Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de bestelbonnen goed.
5. Mandaten OCMW dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
De mandaten worden goedgekeurd.
6. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor uitbating kapsalon woonzorgcentrum De
Maaspoorte (periode 48 maanden). Principiële goedkeuring van de
lastvoorwaarden en gunningswijze. Besluit.
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende OCMW-Raad.
Het bestek met en de raming voor de opdracht “uitbating kapsalon ten behoeve van
de bewoners WZC de Maaspoorte” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 151.250,00 incl. 21% btw of jaarlijks
€37.812,50 incl. btw. Het bedrag wordt aangerekend op de factuur van de residenten.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Salon Bertine - Edith Lambrichts, Schutterstraat 25F te NL-6191 RZ Beek;
- Meurs Dorothea, Keyertstraat 26 A1 te 3650 Dilsen-Stokkem;
- Thaens Femke, Lakerweg 60 te 3640 Kinrooi.

