DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Wijzigen van vast raam naar beglaasde buitendeur GS9. Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Wijzigen van vast raam naar beglaasde buitendeur GS9”
werd een technische beschrijving opgesteld door de heer Frederique Christiaens,
Departement Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.070,08 excl. btw of € 3.714,80
incl. 21% btw (€ 644,72 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
NV Detrac, Jagershoek 14 te 8570 Vichte werd uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Er werd een offerte ontvangen van NV Detrac, Jagershoek 14 te 8570 Vichte (€ 3.070,08
excl. btw of € 3.714,80 incl. 21% btw).
Het Departement Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde NV Detrac, KBO nr.
420.644.260, Jagershoek 14 te 8570 Vichte, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 3.070,08 excl. btw of € 3.714,80 incl. 21% btw (€ 644,72 Btw medecontractant).
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020 op
budgetsleutel 221007/090910 – D10/RG01/06 voor infrastructurele werken aan GS9.
De financieel directeur verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
-Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
-Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

-Het besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Wijzigen van vast raam naar
beglaasde buitendeur GS9”, opgesteld door het Departement Facility worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 3.070,08 excl. btw of € 3.714,80 incl. 21% btw
(€ 644,72 Btw medecontractant).
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
De ondernemer NV Detrac, Jagershoek 14 te 8570 Vichte wordt uitgenodigd om een
aangevulde offerte in te dienen.
Artikel 4:
Deze opdracht wordt gegund aan NV Detrac, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 420.644.260, Jagershoek 14 te 8570 Vichte, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 3.070,08 excl. btw of € 3.714,80 incl. 21% btw
(€ 644,72 Btw medecontractant).
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
investeringskrediet ingeschreven in 2020 op budgetsleutel 221007/090910 –
D10/RG01/06 voor infrastructurele werken aan GS9.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Opspelden gele lintjes Dag tegen kanker.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op donderdag 15 oktober 2020 organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker.
Tijdens deze dag vragen ze expliciet aandacht voor kankerpatiënten, hun hulpverleners
en al wie om hen bekommerd is.

Als gemeente of stad kan je deelnemen aan verschillende acties. Een van die zaken is
een oproep doen naar de personeelsleden om het gele lintje op te spelden als teken van
solidariteit.
Voorgesteld wordt dat alle medewerkers van de stad, het zorgbedrijf en Huis van Welzijn
een geel lintje ter beschikking krijgen om op te spelden op 15/10/2020 en dat er via
interne en externe communicatie ruchtbaarheid aan deze dag gegeven wordt. Het
communicatiemateriaal en de gele lintjes worden gratis voorzien door Kom op tegen
Kanker. Voor 2020 hebben we al een voorraad van gele lintjes. Deze voorraad zou nog
verder aangevuld worden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met deelname aan de solidariteitsactie van Kom op Tegen
Kanker op donderdag 15/10/2020 via het opspelden van gele lintjes. Alle medewerkers
van de stad, Huis van Welzijn en Zorgbedrijf krijgen gele lintjes om op te spelden. De
externe communicatie worden bij de stad en het Zorgbedrijf afgestemd op elkaar.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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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.
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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 14 september 2020
digitaal werd overgemaakt, goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 08/09/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.
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Mededelingen.

Het vast bureau,

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

