Besluitenlijst van het vast bureau van 23 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 23 april 2019.
Goedkeuring.
Het Vast bureau keurt de voorgelegde lijst goed.

3. Agenda en notulen vast bureau 15/04/2019. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het vast bureau d.d. 15/04/2019 goed te
keuren en voor de raadsleden te publiceren op het digitale loket.

4. Goedkeuring engagement met Colruyt in functie van het project ‘Aan tafel in
1-2-3 euro.
Het Vast Bureau geeft de goedkeuring om het engagement aan te gaan met de Colruyt
om deel te nemen aan het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’.

5. Vroegtijdige pensionering door pensioencommissie Medex van statutair
verpleegassistente.
Het Vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 10/04/2019 waarbij een statutair
benoemd verpleegassistente haar ontslag indient m.i.v. 01/05/2019 om op diezelfde
datum haar rustpensioen te laten ingaan, op basis van de beslissing op 12/03/2019 van
de pensioencommissie van Medex, waarbij zij definitief vervroegd wordt gepensioneerd
op 01/05/2019.

6. Mandaatstelling stad OZVB Levering koffie en aanverwante artikelen.
Besluit.
Het directiecomité gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de overheidsopdracht
zonder voorafgaande “Levering van koffie en aanverwante artikelen” voor een bedrag
indicatief geraamd op € 24.200,00 incl. btw en verleent goedkeuring aan het bestek met nr
2019/079.

7. Mandaatstelling Stad voor Overheidsopdracht ahv aanvaarde factuur voor
huur waterkoelers ACM + WZC. Besluit.
Het vast bureau gaat principieel akkoord om deel te nemen aan de overheidsopdracht bij
wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) 'Huur
leidingwaterkoelers' voor een bedrag indicatief geraamd op € 4.646,40 incl. btw en verleent
goedkeuring aan het bestek met nr 2019/112.

8. Openstelling hoofdverpleegkundige (BV5) bij bevordering.
Het vast bureau stelt de functie van voltijds contractueel hoofdverpleegkundige (BV5) open
via een bevorderingsprocedure.

