Besluitenlijst van het vast bureau
van 29 maart 2021
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 22/03/2021. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 22/03/2021 goed.

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

Punt 3
Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking 'brandblusmiddelen'. Goedkeuring - Principe - Mandaatstelling. Besluit.
Het vast bureau gaat principieel akkoord met het bestek en de raming voor de opdracht
“raamovereenkomst Brandblusmiddelen”, opgesteld door Stad Maaseik. 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 € 151.250,00 incl.
21% btw voor de duur van 5 jaar. Dit is jaarlijks € 30.250,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het aandeel voor
het OCMW wordt indicatief geraamd op € 7.381,00 incl. 21% per jaar.
Stad Maaseik wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Maaseik bij de
gunning van de opdracht op te treden.

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 niet in op de vraag van BuSo Ter Engelen om het Dienstencentrum vanaf 01
september 2021 tot 30 juni 2023 te huren omwille van het feit dat dit dienstencentrum dienstig kan zijn
om de herlokalisatie van andere diensten.

Punt 6
Vervanging Koeling Broodkeuken WZC De Maaspoorte - Goedkeuring Gunning.
Het vast bureau gunt deze opdracht aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde
Jacobs Koel- & Klimaattechniek BV, Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van € 10.718,03
incl. 21% btw.

