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Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 Goedkeuring
Goedgekeurd

Overheidsopdrachten
2
Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius Duurzame Gebouwen.
Goedkeuring kaderovereenkomst met Iveka.
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende
energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie kan het OCMW
een kaderovereenkomst met Iveka afsluiten waarbij een bevoegdheidsoverdracht
geschiedt.
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Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal
administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en
plaatsingswijze - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Om het binnenklimaat van het woonzorgcentrum op de 1e verdieping en het
gelijkvloers te optimaliseren (= te koelen) wenst het bestuur aircosystemen te laten
plaatsen in de gemeenschappelijke bewonersgangen, bestaande uit plafondunits met
telkens een binnen- en een buitenunit. Ook het sociaal en administratief centrum zal
uitgerust worden met hetzelfde type aircosysteem. De kostprijs voor de volledige
levering, installatie, verplichte keuringen, testen en een onderhoudscontract van 5
jaar wordt geraamd op 80 290,00 euro excl 12% btw (stelsel btw verlegd) of 89
924,80 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd). De raad wordt gevraagd de
lastvoorwaarden en plaatsingswijze voor de overheidsopdracht voor levering met
als voorwerp ' Levering en plaatsing van airco's voor het woonzorgcentrum en het
sociaal administratief centrum te Westerlo' met ref 2020-002, goed te keuren.

Sociale dienst
4
Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun
erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit de cijfers van de
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basisregistratie dat een overzicht geeft van het aantal gezinnen in begeleiding
naargelang de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbeheer, budgetbegeleiding,
schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling), aangevuld met antwoorden
op een aantal bijkomende vragen en uit het doorgeven van de personen die effectief
aan schuldbemiddeling doen. De basisregistratie dient goedgekeurd te worden door
de OCMW-raad en opgestuurd te worden naar het Vlaams Centrum Schuldenlast.
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