Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 15 januari 2019 om 10.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van 17 december wordt goedgekeurd voor wat betreft de beslissingen die
onder de bevoegdheid van het vast bureau vallen sedert de inwerkingtreding van het decreet van
22°december 2017 over het lokaal bestuur.

2.

KENNISNAME VAN DE DIVERSE GUNNINGEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN DOOR DE ALGEMEEN
DIRECTEUR BINNEN HET KADER VAN HAAR BUDGETHOUDERSCHAP
Overheidsopdrachten dewelke niet expliciet werden opgenomen in de beslissingen van het Vast Bureau
van 17 december 2018 en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 dienen nog
goedgekeurd te worden door de algemeen directeur.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van volgende overheidsopdrachten gegund door de algemeen directeur:

4.

1.

De aankoop van 1 paar veiligheidsschoenen (maat 39) ten behoeve van een personeelslid van de
dienst Poetshulp aan huis bij Alsi-shop, Zonnestraat 235 te 9600 Ronse, voor een bedrag van
58,24 euro exclusief btw 21% of 70,47 euro inclusief btw bij bestelbon 2018/88.

2.

De aankoop van 25 kg waskrachtversterker ten behoeve van het woonzorgcentrum Ter Gauwen
bij Blanche, Dwarsweg 15 te 8800 Roeselare voor een bedrag van 57,41 euro exclusief btw 21%
of 69,47 euro inclusief btw bij bestelbon 2018/89.

3.

De aanschaf van een spellenpakket Up (omvat: dierenduo’s, fruitduo’s en ballenkraam) voor de
tovertafel door de ergotherapeut Isabelle Vanlaethem van het woonzorgcentrum Ter Gauwen bij
Active Cues, Jaarbeursplein 6 bus 5e verdieping, 3521 AL Utrecht in Nederland voor een bedrag
van 548,00 euro exclusief btw 21% of 663,08 euro inclusief btw bij bestelbon 2018/90.

PROJECTOPROEP 'SOCIALE INNOVATIE IN DE STRIJD TEGEN DAKLOOSHEID EN
DOORGANGSWONINGEN 2018'.
Vanuit de POD MI wordt, uitsluitend voor de OCMW’s, een projectoproep georganiseerd waarbij het
doel is om de opvangcapaciteit voor mensen in moeilijkheden te verhogen. Door de OCMW’s de nodige

financiële middelen te bieden om gebouwen die hiervoor gebruikt kunnen worden te renoveren, aan te
passen en/of uit te rusten, heeft men als doel om het aantal kwaliteitsvolle doorgangswoningen in
België te verhogen.
BESLUIT
Enig artikel
Niet in te tekenen op de projectoproep om de opvangcapaciteit voor mensen in moeilijkheden te
verhogen.
3.

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 29 JANUARI 2019
De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 wordt vastgesteld zoals in
bijlage toegevoegd.

Namens het vast bureau
JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
Burgemeester

