Vast Bureau van 12 november 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de notulen van de zitting van 4 november 2019 goed te keuren.
OR1. Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging
Goedgekeurd
Goedkeuring wijziging reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW
2.

Personeel - Aanstelling van jobstudent in contractueel dienstverband tijdens
weekend 9-10-11 november om het tekort aan personeel op te vangen in de
verzorging in het woonzorgcentrum Klateringen

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de aanstelling van een jobstudent in contractueel dienstverband
goed te keuren.
3.

Personeel - openverklaring van 1 voltijdse functie als gegradueerd
verpleegkundige.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om 1 voltijdse functie als gegradueerd verpleegkundige open te
stellen.
4.

Personeel - aanstelling van 1 voltijds gegradueerd verpleegkundige met een
contract van onbepaalde duur.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de aanstelling van 1 voltijds gegradueerd verpleegkundige goed
te keuren.
5.

Logistiek/ overheidsopdrachten - aankoop van matrassen, verlengstukken,
bananenkussens, afneembare hoezen en onrusthekkenbeschermers voor het WZC
Klateringen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel om de opdracht voor aankoop van matrassen, verlengstukken, bananenkussens,
afneembare hoezen en onrusthekkenbeschermers voor het WZC Klateringen, te gunnen aan de
firma welke op basis van gunningscriteria 96/ 100 punten heeft bekomen en zo de economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend.

6.
Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen van de hardware voor de OCMWdiensten - aankoop divers materiaal - gunning van de opdracht.
Goedgekeurd
Voorstel om het vernieuwen van de hardware voor de OCMWdiensten en de aankoop van 10 laptopstaanders voor de OCMWdiensten te gunnen via de aankoopcentrale waar het OCMW al geruime tijd op is ingestapt.

7.

Logistiek / overheidsopdrachten - aankoop van een kookplaat voor de voormalige
pastorijwoning, Edingsesteenweg 6, 9400 Ninove - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
De aankoop van een kookplaat voor de voormalige pastorijwoning, Edingsesteenweg 6 te Ninove te
gunnen aan de bieder die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend.
8.

Logistiek/ overheidsopdrachten - aankoop van uitbreidingssoftware elektronisch
zorgdossier voor WZC Klateringen - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Aankoop van uitbreidingssoftware elektronisch zorgdossier voor WZC Klateringen te gunnen aan de
firma die het basispakket heeft geleverd.
9.

Financiële dienst - Betaalbaarstelling uitgaven 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de uitgaven van 2019 betaalbaar te stellen.
10.

Financiële dienst - Goedkeuren bestelbons in kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de bestelbons goed te keuren.
OR2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst vzw De Kiem
Goedgekeurd
In het kader van de opstart van een ambulant centrum van vzw De Kiem in Ninove wordt er een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW en vzw De Kiem.
OR3. Goedkeuring bruikleen voormalige dagkapel buurthuis Den Berdam
Goedgekeurd
De voormalige dagkapel van het buurthuis “Den Berdam”, Brusselsesteenweg 3 te Ninove wordt
van de Stad in bruikleen gegeven aan het OCMW Ninove, met ingang van 1 januari 2020, dat er
een ambulant centrum voor drugverslaafden in onder zal brengen
OR4. Goedkeuring verlenging project "gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden"
voor het jaar 2020.
Goedgekeurd
OCMW Ninove en OCMW Geraardsbergen dienden samen een projectvoorstel in voor de
projectoproep "gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden" onder de naam "Actieforum
gezinsarmoede Ninove-Geraardsbergen". Het project werd toegekend voor de periode novemberdecember 2018, en vervolgens voor het jaar 2019. Het project kan nu nog éénmalig verlengd
worden voor het jaar 2020.

OR5. Goedkeuring gebruiksovereenkomst vzw De Kiem
Goedgekeurd
In het kader van de opstart van een ambulant centrum van vzw De Kiem in Ninove wordt er een
gebruiksovereenkomst afgesloten tussen het OCMW en vzw De Kiem voor het pand "dagkapel Den
Berdam" gelegen aan de Brusselsesteenweg 3 te Ninove.
OR6. Sociale dienst - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Domino's
voor de terbeschikkingstelling van 2 werknemers in toepassing van artikel 60§7
van de organieke wet van 8 juli 1976
Goedgekeurd

