
 
 
  Openbare zitting  27 juli 2015  verslag  

 
Aanwezig:                                                                   
Voorzitter :  Boekaerts N.,  
Leden : Vercammen L.,Vertommen S., Dillen M.,Pauwels P , Dillen M Staes G.,Steyaert A. en   
              Fierens G. 
Secretaris  :  Peirsman M 
Verontschuldigd :    Vermeulen K., 
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting van 26 mei 2015 wordt goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 23/06/2015 en 27/07/2015 
 
3. BBC:vaststellen jaarrekening  2014  

De Raad stelt de jaarrekening 2014 vast en neemt kennis van het jaarverslag  

 
4. Huur :beëindiging huur en onderhuur kamer Markt 33 bus 7 2590 Berlaar   
Het OCMW verklaart zich akkoord om de huurovereenkomst van de kamer Markt 33 bus 7 2590 
Berlaar met wederzijdse toestemming zonder opzeggingstermijn te beëindigen met ingang   van 
19/08/2015. 
 Het OCMW verklaart zich akkoord om de onderhuurovereenkomst van de kamer Markt 33 bus 7 
2590 Berlaar , met wederzijdse toestemming zonder opzeggingstermijn te beëindigen met ingang 
van 01/08/2015.            
 
5. samengevoegde overheidsopdracht aanduiding geneeskundige dienst voor controle ziekteverzuim:  

bevoegdheidsoverdracht aan gemeente : 
De raad verleent de goedkeuring aan voorliggend bestek met nr. 2015-041 en de raming voor de 
opdracht en  verleent machtiging aan de gemeente Berlaar  om in naam en voor rekening van het 
OCMW  van Berlaar op te treden m.b.t. de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van  een 
geneeskundige dienst voor controle ziekteverzuim . Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de 
overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen voor deze dienst te betalen aan de firma                   
 
 
 
6. Samenaankoop poetsproducten en hygiënisch papier : 
Er wordt kennis genomen van de beslissing van het CBS van 02/07/2015 waarbij de opdracht tot deze 
sameaankoop zowel van hygiënisch papier els poetsproducten en materialen wordt gegund aan  Boma 
nv,Noorderlaan 131 2030 Antwerpen  
 
7. Samengevoegde overheidsopdracht Mid-office systeem  
Er wordt kennis genomen van de beslissing van het CBS van 25/06/2015 waarbij deze  opdracht wordt 
gegund aan  Cipal ,Bell-Telephonelaan 2D 2440 Geel    

 
8. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 21 september 2015  
 


