Besluitenlijst van het vast bureau
van 25 februari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 25 februari 2019.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

2. Mandaten OCMW dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Mandaatstelling Stad voor OZVB ‘aankoop server access switches ikv
verbouwingswerken ACM (lot2)-installatie en configuratie in het datacenter’.
Besluit.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de overheidsopdracht
zonder voorafgaande bekendmaking ‘Aankoop Server Access Switches ikv
verbouwingswerken ACM (lot 2) – installatie en configuratie in het datacenter voor
een bedrag indicatief geraamd op € 43.000,00 incl. 21% btw en verleent goedkeuring
aan het bestek.
4. Mandaatstelling Stad voor OZVB Inegratie bestaande LAN netwerk MaaseikDisaster Recovery Site in datacenter Fluvius Hasselt. Besluit.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de overheidsopdracht
zonder voorafgaande bekendmaking 'Integratie bestaande LAN netwerk Maaseik Disaster Recovery Site (DRS)in datacenter Fluvius Hasselt' voor een bedrag indicatief
geraamd op € 80.000,00 incl. btw en verleent goedkeuring aan het bestek met nr
2019/081.

5. Agenda en notulen vast bureau 18/02/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 18/02/2019
goed te keuren.

6. Goedkeuring indienen projectaanvraag Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Het vast bureau beslist het OCMW-Maaseik te laten participeren in het Maaslands
GBO.
Het vast bureau beslist dat het OCMW-Maaseik zal meewerken aan een
projectoproep ikv het GBO waarvan de aanvraag voor 31.03.2019 moet ingediend
worden.
GBO is een methodiek om de hulp en dienstverlening meer toegankelijk te maken
voor kwetsbare mensen door samen met CAW en mutualiteiten outreachend en
proactief te werken. Er worden projectoproepen gelanceerd die bedoeld zijn als een
stimulans voor lokale actoren om de stap naar een geïntegreerd breed onthaal te
zetten. Het GBO is een samenwerkingsverband, beoogt geen fusie, beoogt geen
fysiek loket. De drie kernpartners van het GBO zijn : CAW, OCMW en de sociale
dienst van de mutualiteiten. Ze vormen de spil van het samenwerkingsverband. Ze
hebben alle drie decretaal een onthaalopdracht en een eigen expertise. Het zijn drie
volwaardige en autonome partners. Mensen in complexe situaties zijn gebaat bij een
bundeling van die expertise. Het GBO heeft twee centrale doelen:
- Toegankelijkheid van de bestaande dienst - en hulpverlening bevorderen
- Strijd tegen onderbescherming aangaan. Dat veronderstelt proactief handelen,
outreachend handelen, rechten verkennen én realiseren …)
De vijf Maaslandse OCMW’s hebben zowel onderling als met de andere kernpartners
een aantal keren overleg gepleegd ivm het GBO.
Er wordt door de Vlaamse gemeenschap een projectoproep gelanceerd die voor
31.03.2019 moet worden ingediend.
Bij goedkeuring zou het samenwerkingsverband GBO Maasland over een subsidie
kunnen beschikken tbv € 29.167 voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31
december 2019. (jaarbasis €50.000).
7. Evaluatie kinderarmoedebeleidsplan, acties 2018.
Het vast bureau neemt kennis van de acties die zijn uitgevoerd in het kader van
kinderarmoede en de daaraan gekoppelde subsidies. Dit punt zal eveneens op de
agenda van de volgende OCMW raad worden geplaatst, ter kennisgeving.

