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Vast bureau
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
23 april 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester
De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie,
derde schepen; mevrouw Annick Princen, voorzitter bijzonder comité
De heer Marcel Houbey, algemeen directeur
Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 16/04/2019
Artikel 1
Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 16/04/2019 goed.
Aankoop van een aanhangwagen voor de klusjesdienst van het OCMW van Gingelom
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-035 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
aanhangwagen voor de klusjesdienst van het OCMW van Gingelom”, opgesteld door Financiën worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 april 2019, opgesteld
door Financiën.
Artikel 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde AUTO 5 nv, Paapsemlaan 20
te 1070 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 994,59 excl. btw of € 1.203,45 incl.
21% btw.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op raming RA000646.
Huis van het Kind – Babymassage
Artikel 1
Het vast bureau beslist dat de geplande sessies babymassage gratis aangeboden kunnen worden.
De kost van deze activiteit dient ingeschreven te worden onder de raming van Het Huis van het Kind,
RA000788.

