Besluitenlijst van het vast bureau van 8 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Mandaten OCMW dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgebrachte facturen goed.

2. Bestelbonnen OCMW dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 08 april 2019.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

3. Mandaatstelling Stad voor OPZVB ‘Vernieuwing beveiligingsapparatuur ikv
het project “Disaster Recovery Site Infrax” – het opzetten van een actieve
uitwijk site in het datacenter van Fluvius in Hasselt. Besluit.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan de overheidsopdracht bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor'Vernieuwing
beveiligingsapparatuur ikv het project “Disaster Recovery Site Infrax” – het opzetten van
een actieve uitwijk site in het datacenter van Fluvius in Hasselt " voor een bedrag
indicatief geraamd op € 38.016,52 excl. btw of € 46.000,00 incl. btw , waarvan €9.090,90
excl. btw of € 11.000 incl. btw voor OCMW.

4. Verkoop woning Ophovenstraat 49.
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van de woning Ophovenstraat 49 te 3680
Maaseik, kadastraal gekend onder Maaseik 2de Afdeling Sie B nummer 1166/K/3 groot
269m² via makelaars en volgens de voorgestelde procedure.

5. Agenda en notulen vast bureau 01/04/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 01/04/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

6. Beslissing tot de aanstelling van Nele Vandebosch in vervanging van de
jurist van het OCMW Maaseik teneinde het OCMW Maaseik in rechte te
vertegenwoordigen.
Het Vast Bureau beslist om inzake de uitnodiging van het Vredegerecht gericht aan het
OCMW Maaseik aanwezig te zijn op 11 april 2019 om 15 h 30 in WZC De Maaspoorte,
Nele Vandebosch, maatschappelijk werker, hiervoor te machtigen.

7. Dagprijs voor echtparen in kortverblijf.
Het vast bureau gaat akkoord met de opstart van een procedure voor het aanpassen van
de dagprijs van het kortverblijf, in die zin dat een bijkomende categorie wordt gecreëerd
voor echtparen die gelijktijdig in kortverblijf opgenomen worden. De dagprijs voor deze
categorie bedraagt, naar analogie met de dagprijzen van het woonzorgcentrum, 75% van
de reguliere dagprijs in kortverblijf, dus € 47,18.

8. Kennisname kwaliteitsjaarverslag 2018 en –planning 2019 van de dienst
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau neemt kennis van het kwaliteitsjaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning
2019 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
9. Bouwdossier : woonzorgcentrum – activering kosten in de boekhouding 2018.
Besluit.
De kosten voor de bouw worden geactiveerd in de boekhouding 2018.
10. Het nieuwe werken : verhuis & zonering.
Het vast bureau gaat akkoord met de timing van de verhuis met deadline 17 juni en geeft
aan de diensten werken & ICT de opdracht dit verder concreet uit te werken.

