Besluitenlijst van het vast bureau
van 21 mei 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau stelt de betalingsbevelen van de collectieve goedkeuringslijst van te
betalen bedragen voor de som van 14.608,30 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar alsook
de lijsten van aangerekende betalingen met nummers 3705,3707, 3708, 3712, 3713, 3714 voor
een bedrag van 678,12 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: 2019001185.
OCMW
61 - Gunning van de opdracht: dakwerken - buitenschrijnwerk - binnenpleisterwerk buitenpleisterwerk woning Waversebaan 125, 3050 Oud-Heverlee.
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau keurt het aanbestedingsverslag dd. 14/05/2019 goed en besluit de
werken te gunnen ingevolge de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan:


perceel dakwerken:
BTW.



perceel buitenschrijnwerk: NV Moeys
BTW.

€ 4.751,53 excl. BTW of

€ 5.749,35 incl.



perceel binnenpleisterwerk: Dirk Lemmens € 3.093,98 excl. BTW of
BTW.

€ 3.743,72 incl.



perceel buitenpleisterwerk: Consteca bvba € 26.892,32 excl. BTW of € 32.539,70 incl.
BTW.

Dak-tec bvba

€ 42.500,00 excl. BTW of € 51.425,00 incl.

Het totaal der werken bedraagt € 77.237,83 excl. BTW of €93.457,77 incl. BTW.

Secretariaat
901 - Vertegenwoordiging Ethias - Algemene Vergadering en Dag van de Collectieven
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau besluit de heer Kris Debruyne, gemeenteraadslid (OCMW-raadslid),
af te vaardigen als stemgerechtigd vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergadering/Dag van De Collectieven van Ethias op donderdag 13 juni 2019 in het Square
Brussels Convention Centre te Brussel, zijn mandaat te bepalen en hem op te dragen de
agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.
Artikel 2: Het vast bureau besluit om de Heer Kris Debruyne in te schrijven om deel te nemen
aan beide sessies.
Sociale dienst OCMW
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61 - Kennisname jaarverslag 2018 seniorenadviesraad
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de seniorenadviesraad en
besluit het document te publiceren op de gemeentelijke website onder de noemer van de
'seniorenraad'.
61 - Oktoberfeest 2019
Besluit
Artikel 1: het vast bureau besluit het oktoberfeest te laten plaatsvinden op donderdagnamiddag
3 oktober 2019 in GC 'De Roosenberg'.
Artikel 2: het vast bureau besluit het programma van het oktoberfeest als volgt goed te keuren:
* 13u30: opening deuren
* 14u00: openingswoord burgemeester / schepen van senioren
* 14u05: optreden Juul Kabas. De uitkoopsom ten bedrage van € 742,00 incl. BTW zal
uitbetaald worden aan EHS Producties.
* 15u00: start dansfeest met coverband 'Prins Junior Band'. De uitkoopsom: € 800 incl. BTW +
licht-en geluidsinstallatie zal rechtstreeks betaald worden aan 'Prins Junior Band'
* 18u00: Einde oktoberfeest
Artikel 3: het vast bureau besluit de leverancier voor de levering van belegde broodjes alsook
de leverancier voor de druk, incl. levering, van affiches en flyers aan te duiden na een
prijsvergelijking op basis van ingediende prijsofferten.
Artikel 4: het vast bureau besluit voor het oktoberfeest intergenerationeel samen te werken met
GBS 'De Lijsterboom' te Blanden (leerlingen 6de leerjaar).
61 - Dag van de mantelzorg 2019
Besluit
Artikel 1: het vast bureau neemt kennis van het programma van 'De dag van de mantelzorg' op
20 juni 2019 en keurt dit goed.
Artikel 2: het vast bureau besluit om aan alle aanwezige mantelzorgers een roos te geven als
attentie voor hun inzet als mantelzorger.
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