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vast bureau
Zitting van 19 oktober 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; mevrouw Mien Van Olmen; de heer Dirk 
Soentjens, algemeen directeur

1 2020_VB_00283 Notulen vast bureau 12 oktober 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 12 oktober 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Technische dienst
Bespreekpunten

2 2020_VB_00284 Inrichtingsstudie site Begijnhof - OCMW-2020-016: goedkeuring 
gunning en lastvoorwaarden
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau beslist dat de opdracht 'inrichtingsstudie site Begijnhof ' tot stand komt bij wijze van 
de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het vast bureau keurt het verslag van nazicht van de offertes van 12 oktober 2020 goed. Het verslag 
van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing.

Het vast bureau gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding),  360 Architecten, Zoutstraat 10, 9000 Gent, tegen het 
offertebedrag van 27.656 euro exclusief btw of 33.463,76 euro inclusief 21 % btw.

Het vast bureau beslist om voor deze uitgave het nodige budget te voorzien bij de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020 op MJP0003203.

SECTOR ZORG

Woonzorgcentrum Sint-Anna
Consensuspunten
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3 2020_VB_00285 Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met AZ Herentals en 
addendum: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het woonzorgcentrum 
Sint - Anna en het AZ Herentals alsook het addendum van samenwerking en ondersteuning in tijden 
van corona goed.

De directeur van het woonzorgcentrum Cathy Cavazzon zal de vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst en het addendum ondertekenen.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienstencentrum Convent2 en thuiszorgdiensten
Consensuspunten

4 2020_VB_00286 Oproep Regionaal Ouderenbeleidsparticipatie Kempen voor 
project De Gele Doos: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van het advies van het seniorenoverleg geformuleerd op 14 
september 2020 om voorlopig niet in te stappen in het project De Gele Doos en af te wachten hoe de 
campagne ‘Medicatieschema’ van het AZ St.-Elisabeth verloopt.

Het vast bureau beslist niet in te tekenen op de openbare aanbesteding gele dozen door Welzijnszorg 
Kempen.

Sociale dienst
Bespreekpunten

5 2020_VB_00288 Financiële middelen COVID-19  - dringende maatregelen inzake 
voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van OCMW: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt het bedelen van bonnen van fruit- en groentehandelaar Cools bij de verdeling 
van de FEAD goederen voor het budget van 7.368 euro goed. 

6 2020_VB_00289 Financiële middelen COVID-19: indexering van het budget van 
het gas- en elektriciteitsfonds voor de jaren 2019-2020: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het vast bureau keurt de verdeling van de extra 11.965,12 euro ontvangen via de indexering van het 
gas- en elektriciteitsfonds aan de hand van het voorgesteld stappenplan goed. Hierbij zullen eerst alle 
nieuwe aanmeldingen op het LAC van maart 2020 tot nu geanalyseerd worden en indien de oorzaak 
gevonden kan worden bij de coronacrisis zullen alle achterstallige facturen betaald worden. 
Vervolgens zal het restbedrag verdeeld worden over alle noodzakelijke actieve budgetmeters in 
Herentals. 

7 2020_VB_00290 Financiële middelen COVID-19: invoeren van een subsidie 
COVID-19 voor de doelgroep van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt het voorstel van de sociale dienst om budget 1 (141. 232 euro) in te zetten bij 
eigen gekende cliënten van de sociale dienst, voor digitale ondersteuning, voor onbetaalde 
ziekenhuisfacturen naar aanleiding van COVID-19 en voor facturen van psychosociale hulpverlening 
goed.

Het vast bureau keurt het voorstel van de sociale dienst om budget 2 (12.281 euro) toe te voegen 
aan het personeelsbudget van de sociale dienst goed.

8 2020_VB_00291 Financiële middelen COVID-19: noodfondsen met betrekking tot 
armoedebestrijding naar aanleiding van COVID-19-pandemie: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de inzet van Vlaamse subsidie (59.583,34 euro) tot armoedebestrijding naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie als volgt goed:

 naar het ESF-project van de dienst activering gaat 5.600 euro 
 400 euro wordt gereserveerd voor ICT-ondersteuning
 de jaarlijkse dotatie van De Fakkel vzw en De Dorpel vzw wordt éénmalig verhoogd met 

7.500 euro 
 46.083,34 euro wordt gebruikt voor bijkomende inzet op de sociale dienst. 

9 2020_VB_00292 Transitwoning: projectoproep noodwoningen agentschap 
Wonen Vlaanderen: voorstel stad Herentals
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het vast bureau gaat akkoord met het indienen van het projectvoorstel voor noodwoningen voor de 
transitwoning gelegen Nederrij 99 en zal er de nodige eigen middelen voor voorzien. 

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Dienst financiën
Consensuspunten

10 2020_VB_00293 Bestelbonnen 2020 week 42: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 
20201019_BestellijstWeek42.

11 2020_VB_00294 Jaarlijks technisch nazicht (keuring) van brandblussers en 
haspels (2021-2024) - dossier 2020-108: gunning van de 
opdracht
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van de ingediende offerte van de firma MDP Group voor de verplichte 
jaarlijkse keuring van brandblussers en haspels.

Het vast bureau gunt de opdracht voor een periode van 4 jaar aan de firma MDP Group, Winkelom 
77/6, 2440 Geel tegen onderstaande eenheidsprijzen.

Jaarlijks technisch nazicht, eenheidsprijzen exclusief btw:

 jaarlijks nazicht brandblusser: 6,50 euro
 jaarlijks technisch nazicht Haspel: 8,50 euro
 verzegeling per haspel eenheid Adjustseal / indien gewenst: 1,50 euro
 5-jaarlijkse drukproef op brandhaspel / indien gewenst: 36 euro.

Aankoopprijzen toestellen exclusief btw:

 Poederblusser-M 6 kg: 45 euro
 Poederblusser-M 9 kg: 49 euro
 Schuimblusser 6 liter: 75 euro
 Schuimblusser 9 liter: 85 euro
 Brandblusser CO² 5 kg: 75 euro.
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Rekening houdend met het aantal en het type brandblussers in het patrimonium van het OCMW 
wordt de kostprijs voor de jaarlijkse keuring geraamd op 2.064 euro exclusief btw of 2.497,44 euro 
inclusief btw.

12 2020_VB_00295 Uitgaven 2020 week 42: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 
20201019_kosten2020_week42.


