
GEHEIME ZITTING 

 

Dagorde punt 1: Notulen van het vast bureau van 19 februari 2021  

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 19 februari 2021 worden goedgekeurd en aldus ondertekend door de voorzitter 
en de wnd. algemeen directeur. 

 

Dagorde punt 2: Betalingsbevelen. 

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nr. 2021/61, 2021/65 en 2021/69. 

 

Dagorde punt 3:  Analyse efficiëntiewinsten loonmassa 

Het vast bureau gunt de opdracht ‘analyse efficiëntiewinsten loonmassa’ met aangenomen factuur aan Fiabilis op basis van een succes-
fee van 50% incl. BTW op kortingen op de patronale lasten & analyse van de loonmassa voor berekening premie arbeidsongevallenver-
zekering en op basis van een succes-fee van maximaal 25% excl. BTW op de vrijstelling voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
werken in onroerende staat. 

 

Dagorde punt 4:  Aankoop 2 tijdelijke licenties voor Sierra. 

De offerte met kenmerk CDH/CS011848 van Cipal Schaubroeck wordt goedgekeurd voor aankoop 2 tijdelijke licenties voor de toepas-
sing Sierra voor de Algemene Sociale Dienst , voor een geraamd bedrag van 1.492,92 euro (incl BTW). 

De huur van de licenties kan bekostig worden via het exploitatiebudget 011901/6142999. 

 

Dagorde punt 5:  Verlenen van een volmacht budgetbeheer aan XXX. 

XXX wordt met ingang van heden aangesteld als gevolmachtigde OCMW–mandataris bij Belfius Bank voor de centralisatierekeningen 
BE63 0682 0885 8508. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Belfius Bank NV. 

 

Dagorde punt 6:  Verlenen van een volmacht budgetbeheer aan XXX 

XXX wordt met ingang van heden aangesteld als gevolmachtigde OCMW–mandataris bij Belfius Bank voor de centralisatierekeningen 
BE63 0682 0885 8508. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Belfius Bank NV. 

 

Dagorde punt 7:  Verlenen van volmacht voor dringende provisie en voor LOI aan XXX 

XXX wordt met ingang van heden aangesteld en toegevoegd als gevolmachtigde voor de rekeningen   BE95 0910 1837 4758 & 
BE86 0910 2134 2150. 

Er zal binnen de 3 maanden een plan opgesteld worden om de volmachten te beperken. 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Belfius Bank NV. 

 

Dagorde punt 8:  Aanpassingen prijs dieetmaaltijden 

De levering van de maaltijden gebeurt verder door PC Sint-Jan Baptist.  

De meerkost van 3,5 euro / dieetmaaltijd wordt ten laste genomen van het bestuur en niet doorgerekend naar de ouders. 

 

KENNISNAMES: 

1. Geïntegreerd inspectieverslag van de POD MI van 14 en 15 januari 2021. 

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 
De wnd. algemeen directeur,        De voorzitter, 
Christine Coone          Brent Meuleman 
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