Besluitenlijst van het vast bureau
van 15 februari 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 08/02/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 08/02/2021 goed.

Punt 2
Mandaten OCMW dienstjaar 2020 + 2021 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de voorgelegde mandatenlijst goed.

Punt 3
Mandaatopdracht aan Stad Maaseik voor OZVB "Begeleiding bij de heraanbesteding
van de bestaande verzekeringportefeuille".
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de OZVB "Begeleiding bij de
heraanbesteding van de bestaande verzekeringsportefeuille" voor een bedrag indicatief geraamd op
€ 5.000,00 incl. btw. De stad Maaseik wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam
van OCMW Maaseik bij de gunning van de opdracht op te treden. In geval van een juridisch geschil
omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke
kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. Voor deze opdracht werd er geen budget
voorzien maar de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van de
meerjarenplanning.

Punt 4
Kennisname tijdelijke ter beschikking stelling/herplaatsing contractuele
personeelsleden Stad naar OCMW - ingevolge maatregelen i.k.v. coronavirus.
Het vast bureau neemt kennis van het tijdelijk ter beschikking stellen van twee personeelsleden van de
stad Maaseik aan het WZC de Maaspoorte en vier personeelsleden van de stad Maaseik aan de dienst
thuiszorg en ouderen.

Punt 5
Terbeschikkingstelling van een lokaal in het Dienstencentrum (Dekenskamp) aan
BUSO Ter Engelen.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om een lokaal in het dienstencentrum, gelegen Dekenskamp
22 te 3680 Maaseik, ter beschikking te stellen aan BUSO Ter Engelen, mits een maandelijkse prijs
van 280,00 euro inclusief verbruik nutsvoorzieningen en onder de voorwaarden zoals deze zijn
opgenomen in de ontwerpovereenkomst "Terbeschikkingstelling van een lokaal in het
dienstencentrum Dekenskamp 22". Het dossier wordt op de agenda van de OCMW-raad geplaatst.

Punt 6
Aanduiding afgevaardigde voor de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiten of
heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water. Verwijzing naar OCMW-raad.
Het vast bureau bevestigt de voordracht van de heer Guido Hellings aan de raad voor
maatschappelijk welzijn als afgevaardigde voor de Lokale Adviescommissie over afsluiting of
heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water (LAC) tijdens de huidige legislatuur 2019-2024. Het
vast bureau geeft opdracht aan de dienst communicatie-secretariaat om de voordracht van de heer
Guido Hellings op de agenda voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 1
maart 2021 te plaatsen.

Punt 7
Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 1 maart 2021.
Het vast bureau keurt de agenda goed en geeft opdracht om de raad samen te roepen op 01/03/2021
om te vergaderen via digitale weg.

