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vast bureau
Zitting van 17 februari 2020

Aanwezig:
de heer Jan Michielsen; de heer Patrik De Cat; de heer Peter Bellens; de heer Pascal Van Nueten; 
mevrouw Yoleen Van Camp; de heer Stefan Verraedt; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Mien Van Olmen

1 2020_VB_00056  Notulen vast bureau 10 februari 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 10 februari 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst patrimonium
Bespreekpunten

2 2020_VB_00057  Recreatiegebied Sport Vlaanderen: machtiging aanvraag 
ontheffing op ontbossingsverbod, vergunning ontbossing en 
boscompensatie 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau verleent machtiging aan Sport Vlaanderen om een aanvraagdossier in te dienen tot 
ontheffing van het ontbossingsverbod, vergunning tot ontbossing en bijhorend 
boscompensatiedossier in natura om ca. 0,76 hectare historische en toekomstige ontbossingen te 
regulariseren.

SECTOR ZORG

Lokaal dienstencentrum
Bespreekpunten

3 2020_VB_00058  LDC Convent2: Project Rouw en verlies: Niet loslaten, anders 
vasthouden
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het vast bureau beslist om met dit project 'rouw en verlies' in het dienstencentrum in te zetten op 
preventief gezondheidsbeleid (geestelijke gezondheid – acties tegen eenzaamheid).

Het vast bureau keurt binnen de goedgekeurde meerjarenplanning de projectfiche 002625 over rouw 
en verlies ten bedrage van 1.350 euro goed, de overige kosten worden gedragen vanuit het 
seniorenoverleg (vroegere seniorenraad).

Het vast bureau beslist dat de coördinator van het bezoekersproject en een medewerker van het 
dienstencentrum, Kristien Uytterhoeven, samen met een professionele rouwcoach en 
ervaringsdeskundige dit project rouw en verlies begeleiden.

WZC Sint-Anna
Bespreekpunten

4 2020_VB_00059  Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 
dossier 2020/001 'ophalen, vervoer en verwerken van afval 
WZC Sint-Anna'
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt het bestek met nr. 2020/001 van 12 februari 2020 en de raming voor de 
opdracht 'ophalen, vervoer en verwerken van afval van WZC Sint-Anna', opgesteld door WZC Sint-
Anna, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 57.253,08 euro exclusief btw of 69.276,23 euro 
inclusief 21 % btw.

Het vast bureau gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:

 Vanheede Environmental Logistics nv, Dullaardstraat 11 in 8940 Wervik
 Renewi nv, Veedijk 45 in 2300 Turnhout
 Suez R&R BE North, Lilsedijk 53 in 2340 Beerse.

De offertes moeten het bestuur ten laatste bereiken op 10 maart 2020 om 10 uur.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget, MJP001749 en MJP001632.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

ISOM
Consensuspunten

cvvdbe
Tekstvak
(x)*
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5 2020_VB_00060  Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): kennisname ingediend 
projectvoorstel naar aanleiding van subsidieoproep door 
Vlaamse overheid
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau beslist, naar aanleiding van een subsidieoproep door de Vlaamse overheid, een 
projectvoorstel in te dienen voor Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) samen met de lokale besturen 
die deel uitmaken van het samenwerkingsverband ISOM/ELZ Middenkempen. OCMW Herentals 
neemt de rechtspersoonlijkheid op. De prioritaire doelgroep van het GBO zijn mensen met een 
verslavingsproblematiek.

De subsidieaanvraag wordt opgenomen in de BBC.

6 2020_VB_00061  Huis van het Kind - uitrol project luierbox: vaststelling 
modaliteiten
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau beslist het project luierbox uit te rollen en stelt de modaliteiten vast:

 het eerste pakket luiers wordt gratis aangeboden
 voor de volgende pakketten wordt een bijdrage van 0,50 euro gerekend 
 deze inkomsten worden via het Huis van het Kind geïnvesteerd in de aankoop van luiers
 het project wordt eind 2020 geëvalueerd.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Dienst financiën
Consensuspunten

7 2020_VB_00064  Uitgaven 2020 week 7: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200217_kosten2020_week7.

8 2020_VB_00065  Leveren van 2 éénschijfmachines en 1 schrobzuigmachine - 
dossier OCMW-2020-004 - gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het vast bureau gunt de levering van twee éénschijfmachines (Nederrij 133a en sociale dienst) en 
een schrobzuigmachine (Spiegelfabriek) aan de firma Igepa Cleaning bvba, Nijverheidslaan 4n, 9880 
Aalter, tegen het bedrag van 8.177,45 euro exclusief btw of 9.894,71 euro inclusief 21 % btw.

Bespreekpunten
9 2020_VB_00062  Overheidsopdracht 'Reinigen van de luchtkanalen in het oud 

gedeelte van het WZC Sint-Anna' - dossier OCMW-2020-003 - 
goedkeuring van de raming, lastvoorwaarden en de lijst van aan 
te schrijven leveranciers
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt het bestek met nr. OCMW-2020-003 en de raming voor de opdracht 'Reinigen 
van de luchtkanalen in het oud gedeelte van het WZC' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
38.016,53 euro exclusief btw of 46.000,00 euro inclusief 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Volgende ondernemers komen in aanmerking om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:

 Hamster Cleaning, Nieuwpoortlaan 17, 3600 Genk
 AQ International bvba, Saffierstraat 5 - unit 14, 2200 Herentals
 ABN Munsterbilzen, Kieleberg 1, 3740 Bilzen
 Recovent, Waterstraat 59, 8710 Wielsbeke

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2291000/ZO/0953 (actie/raming A000176/MJP001557).

10 2020_VB_00063  Uitgaven 2019 week 7: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200217_kosten2019_week7.

cvvdbe
Tekstvak
(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd


