Besluitenlijst van het vast bureau
van 14 april 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 06/04/2020. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 06/04/2020 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2019/2020 lijst goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Mandaatstelling Stad voor overheidsopdracht voor aanstelling van Cipal DV als
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT
Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan de raamovereenkomst voor de aankoop van
ICT infrastructuur voor een bedrag indicatief geraamd op totaal 76.000,- incl. btw.

4. Akkoord verklaring met tijdelijke ter beschikking stelling/herplaatsing
contractuele personeelsleden stad naar OCMW – ingevolge uitbraak
coronavirus.
Het vast bureau gaat akkoord met het tijdelijk ter beschikking stellen van twee personeelsleden
van de stad Maaseik aan de dienst thuiszorg van het OCMW Maaseik, voor de ondersteuning
in de werking rond ouderen.

5.

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 gelegen onder Maaseik 1ste afdeling sectie C nummers.

6. Kennisname kwaliteitsjaarverslag 2019 en –planning 2020 van de dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau neemt kennis van het kwaliteitsjaarverslag 2019 en de kwaliteitsplanning 2020
van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

7. Compromis aan te rekenen dagen na overlijden van een persoon.
Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een persoon stelt zich niet te hebben gerealiseerd
dat de verlenging op zijn vraag van de termijn van vijf dagen na overlijden met nog eens vijf
dagen betekent dat voor deze extra vijf dagen de dagprijs zou worden aangerekend. Als
compromis biedt het vast bureau aan dat slechts zeven dagen worden aangerekend in plaats
van de overeengekomen tien dagen.

8. OCMW-raad 27 april 2020. Organisatie, vaststelling voorlopige agenda.
Het vast bureau beslist om de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27
april 2020 op de volgende manier te organiseren:

