Besluitenlijst van het vast bureau
van 27 juli 2020
__________________________________________________________________________________
1. Agenda en notulen vast bureau 13/07/2020. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d.
13/07/2020 goed.

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

3. Mandaatstelling Stad voor overheidsopdracht vervaning van de huidige
loonmotor Atlas en HR-software Aphrodite (raamovereenkomst voor de duur
van 60 maanden). Principieel akkoord.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan raamovereenkomst “ voor een
bedrag indicatief geraamd bedrag € 581.370,40 incl. 21% btw. Het aandeel voor het OCMW
bedraagt € 254.407,13 incl. voor de duur van 60 maanden.

4. Overheidsopdracht zonder voorafgaande bekendmaking ‘Opstart Zelfroosteren
één afdeling van het WZC de Maaspoorte en in een tweede fase een mogelijke
uitrol over de overige afdelingen. Gunning. Besluit.
De opdracht “Opstart Zelfroosteren één afdeling van het WZC de Maaspoorte en in een
tweede fase een mogelijke uitrol over de overige diensten van het Woonzorgcentrum” wordt
gegund aan de firma Déhora Belgie, Berchem, tegen het nagerekende offertebedrag voor
fase 1 opstart zelfroosteren met twee afdelingen (35 medewerkers) van € 22.109,60 incl. 21%
btw.

5. Ontslagname hoofdverpleegkundige.
Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van mevrouw X als voltijds contractueel
hoofdverpleegkundige, waarbij de uitdiensttredingsdatum wordt vastgelegd op 31/08/2020.

6. Goedkeuring optreden in rechte, mandaat Jurist.
Het Vast Bureau neemt kennis van het feit dat Mevrouw Y een procedure heeft opgestart
tegen het OCMW bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, Rolnummer
20/463/A.

7. Indexering maandelijkse onkostenvergoeding Salon Bertine aan het
woonzorgcentrum.
Het vast bureau beslist de onkostenvergoeding die Salon Bertine betaalt voor het gebruik van
de infrastructuur en de handdoeken van het woonzorgcentrum te indexeren, op datum van 1
juni 2020. De vergoedingen bedragen vanaf 1 juni € 321,74 voor de infrastructuur en € 0,26
voor de handdoeken.

8. Goedkeuring besteding van extra subsidies voedselhulp ikv nieuwe
omzendbrief federale overheid van 29 juni 2020.
Het Vast Bureau neemt kennis van de omzendbrief van 29 juni 2020 waarin wordt
medegedeeld dat de oorspronkelijke toelage van € 2954 ikv voedselhulp werd verhoogd naar
€ 5188. Het Vast Bureau neemt ook kennis van de beslissing van de OCMW-Raad van 29
juni 2020 om de oorspronkelijke subsidies tbv € 2954 aan de Vincentiusvereniging MaaseikKinrooi over te maken.

9. Mandaatstelling stad voor de Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking voor het aanstellen van een EPDBV 2021-2024.
Principieel akkoord. Besluit.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de
overheidsopdracht ‘Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk (EDPBW) 2021-2024 voor een bedrag indicatief geraamd op 399.000,00 incl. btw. Het
aandeel van OCMW bedraagt € 27.000,00 per jaar.

