Besluitenlijst van het vast bureau
van 30 november 2020
__________________________________________________________________________________

Punt 1
Agenda en notulen vast bureau 23/11/2020. Goedkeuring.
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 23/11/2020 goed.

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

Punt 3
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Stad & OCMW Maaseik. Vaststelling.
Voorlegging aan gemeente- en OCMW-raden.
Het schepencollege stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor zijn deel (stad)
principieel vast en legt ze ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 15 december 2020.
Het schepencollege keurt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW zoals principieel
vastgesteld door het Vast Bureau principieel goed en legt ze ter goedkeuring voor op de
gemeenteraad van 15 december 2020.

Punt 4
Aanstelling van Stad Brugge als opdrachtcentrale voor afname van de
raamovereenkomst "ICT Aankoopcentrale - Stad Brugge en andere entiteiten"
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de raamovereenkomst voor de
aankoop van ICT infrastructuur voor een bedrag indicatief geraamd op totaal € 7.500,- incl. btw. De
dienst ICT kan een beroep doen op de dienstverlener Stad Brugge als opdrachtencentrale voor
afname van de raamovereenkomst "ICT Aankoopcentrale".

Punt 5
Beheersoftware printers. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
Het college keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Beheerssoftware printers” goed. 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.
De raming bedraagt € 36.293,95 incl. 21% btw, waarvan € 9.073,49 incl btw ten laste van OCMW
Maaseik. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan Canon Belgium, Diegem, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 28.623,86 incl. 21% btw, waarvan € 8.907.58 incl. 21% btw ten laste van OCMW Maaseik.

Punt 6
Ontslagname personeelslid.
Het vast bureau neemt kennis van de ontslagname van een personeelslid als deeltijds (22,8u/week)
contractueel verpleegkundige WZC, waarbij haar arbeidsovereenkomst in onderling overleg op
15/11/2020 wordt beëindigd.

Punt 7
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 drie personeelsleden van de
stad Maaseik aan het WZC de Maaspoorte en vijf personeelsleden van de stad Maaseik aan de dienst
thuiszorg en ouderen.

Punt 8
Definitieve vaststelling agenda OCMW-raad 15 december 2020.
Het vast bureau geeft opdracht aan de dienst communicatie - secretariaat om de ocmw-raad samen te
roepen via digitale weg om 20.00 uur op 15 december 2020 om te beraadslagen over de agenda.

