DEPARTEMENT FACILITY
Facility - Overheidsopdrachten
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Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze (29.338,84 euro + 21% btw).

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn. Goedkeuring lastvoorwaarden,
raming en gunningswijze (29.338,84 euro + 21% btw) op de dagorde te plaatsen van de
OCMW-raad van mei 2019.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 11.06.2019.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘TMVS
(Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van 11.06.2019.’ op de dagorde te plaatsen van de OCMWraad van mei 2019.
Secretarie
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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2019.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 20 mei 2019 in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten op de dagorde
van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT FACILITY
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Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze (29.338,84 euro + 21% btw).
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TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 11.06.2019.
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Vragenkwartiertje.

Juridische dienst
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Cevi vzw. Statutaire algemene vergadering dd. 17.05.2019.

Het vast bureau,
Op vrijdag 17.05.2019 om 18.00 vindt de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw
plaats in Salons ’t Groenhof, Wauterdreef 27 te 9090 Melle.
De dagorde ziet eruit als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag vorige statutaire algemene vergadering van 25.05.2018.
Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2018.
Toelichting jaarrekening 2018
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2018.
- Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de algemene vergadering
van Cevi vzw.
Kwijting aan de leden van de Raad van bestuur en het College van Toezicht.
Goedkeuring van de begroting 2019.
Benoeming van bestuurders en verificateurs.
Varia.

De heer Frederik Hellyn, vertegenwoordiger voor het OCMW, zal de vergadering niet
kunnen bijwonen. Hij wordt hiervoor verontschuldigd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de uitnodiging voor de statutaire algemene
vergadering van Cevi VZW op vrijdag 17.05.2019 te Melle.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 29 april 2019 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 23/04/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

