Besluitenlijst van het vast bureau
van 19 april 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 12/04/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 12/04/2021 goed.

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

Punt 3
Herinstallatie Microsoft Exchange Mail Server na Security lek - Kostenoverzicht
uitvoering opdracht door AppSys.
Het vast bureau gaat akkoord met uitvoering van de opdracht om een herinstallatie uit te
voeren omwille van een seuritylek in de software van Microsoft Exchange server versie
2016-2019 door Managed Services Partner AppSyS ICT Group. De opdracht omvat:
- herinstallatie en configuratie nieuwe mail server
- Migratie van de bestaande mail database
- installatie extra audit beveiligingstools voor monitoring toekomstige incidenten
Totale kosten van de opdracht bedragen € 8.021,45 incl. BTW en worden gefinancierd door
het ICT budget OCMW in exploitatie, Managed services on demand:
Aandeel OCMW: MJP000734 - € 1.363,67 incl. BTW
Aandeel WZC: MJP000725 - € 641,30 incl. BTW
Opdracht zo snel mogelijk laten uitvoeren en inplannen omwille van het beveiligingsrisico dat
er bestaat binnen de mailomgeving. Dossier wordt voor verdere afhandeling overgemaakt
aan de dienst ICT.

Punt 4
Beheersoftware printers. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. Rectificatie
gunningsbedragen.
Het gunningsbedrag voor opdracht Beheersoftware printers wordt voor OCMW Maaseik aangepast
naar € 4.518,91 incl btw. De opdracht blijft gegund aan Canon Belgium, Diegem.

Punt 5
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 6
Goedkeuring inzet Mobiel Vaccinatie Team ikv LOI

Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om het Mobiel Vaccinatie Team in te zetten om de
asielzoekers,die verblijven in het Lokaal Opvanginitiatief Maaseik, in te enten met vaccins indien zij dit
wensen.
Het Mobiel Vaccinatie is een team dat gratis vaccinaties aanbiedt aan bevolkingsgroepen die niet of
nauwelijks over een preventief medisch vangnet beschikken. Het is een initiatief van de Vlaamse
overheid en dit team bestaat uit medewerkers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van
Antwerpen. Zij sensibiliseren en informeren ook over het belang van vaccinaties. Zij zijn actief sinds
april 2015 en zijn werkzaam over heel Vlaanderen.
Asielzoekers komen vaak aan in België zonder enige vaccins. Bij aankomst in Brussel zal dit worden
nagegaan in de mate van het mogelijke, maar daarna zou dit blijvend moeten opgevolgd worden. Niet
alle asielzoekers hebben bij aankomst in het LOI de nodige vaccins gehad of begrijpen niet waarom
ze deze moeten krijgen. Daarom is het belangrijk dat er een opvolging blijft.
Deze dienst komt ‘aan huis’ o.a. bij organisaties zoals het Rode Kruis, Lokale Opvanginitiatieven,
voedselbedelingen,..
Zij vaccineren zowel volwassen als kinderen die niet opgevolgd worden door Kind en Gezin of het
CLB.
Twee maal per jaar komen ze langs op een dag naar keuze met een arts, verpleegkundige en
administratief bediende. Zij nemen al het nodige materiaal mee en bezorgen achteraf een lijst met
gevaccineerde personen. Deze personen krijgen ook een vaccinatiekaart en worden geregistreerd in
Vaccinet. Let wel, dit gaat over alle vaccinaties maar dus niet over het coronavaccin.
De werking van het Mobiel Vaccinatie Team is volledig gratis.

