Notulen OCMW-raad 2 september 2019
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Aanwezig:
Voorzitter: BOURGOIS Chris
Raadsleden: VANHESSCHE
Daniël,
BOGAERT
Hendrik,
COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, POLLET Jan,
MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, ORBIE Geert,
DESPIEGELAERE Hilde, DHAESE Annemieke,
HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan,
STORME
Paul,
VANDERMEERSCH
Carine,
VANDENBERGHE Wim, VANDENBROUCKE
NBR
Ilse,
BERTON Piet, VANDEN BROUCKE
ROUCKE Marleen,
COUDYZER Werner, DEBACKERE
CKERE Lieselot
Lieselott
Lieselotte
Algemeen directeur: (verv.) VANHESSCHE
CHE Véronique
Véro
Verontschuldigd: DEPRÉE Geert, VERMAUT
MAUT Han,

Algemeen directeur - plaatsvervangend secretaris - erkenning

Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur voorziet
iet
ett dat de gemeen
gemeente
gemeenteraad de vervanging van de
algemeen directeur regelt bij hun afwezigheid of verhindering.
hindering.

BESLUIT:

W

Bij beslissing van de algemeen directeur, dd.
d. 6 augustus 20
201
2019, wordt delegatie gedaan van zijn
ambtsbevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid
oordelijkheid
ordelijkheid wegens verlof
v
in de periode van 2 september tot
24 september 2019 ten aanzien van
an mevr. Véronique
Vér
Véronique Vanhessche, adjunct van de directeur
administratie.
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Enig artikel:
De OCMW-raad neemt
emt kennis van de aa
aanstelling van mevr. Véronique Vanhessche, adjunct van de
directeur administratie,
tratie,
ratie, als plaatsverva
plaatsvervangend secretaris voor de zitting van de OCMW-raad van 2
september 2019.
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1 Goedkeuring
edkeuring
keuring ver
verslag v
vorige zitting.
De OCMW-raad
MW-raad
W-raad geeft
gee
geef zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 1 juli 2019.
2 Patrimonium - C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang opdracht schilderwerken
DEBAT
Raadslid Geert Orbie is verwonderd dat er geen schildersbedrijven uit Jabbeke aangeschreven werden.
Schepen Paul Storme legt uit dat de hoofdaannemer voor deze werken gebruik gemaakt heeft van een
onderaannemer. Het is de bedoeling dat de werken snel uitgevoerd worden omdat de opening van het
gebouw voorzien is tegen 1 januari 2020. Het uitschrijven van een nieuwe offertevraag zou vertragend
werken. De architect heeft bevestigd dat de geraamde prijs marktconform is.
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BEHANDELING
Schilderwerken maken deel uit van het project zodat voorgesteld wordt deze opdracht te laten
uitvoeren, onmiddellijk aansluitend bij de aannemingsopdracht die thans in realisatie is.
BESLUIT:
Artikel 1:
De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het ontwerp van het lot schilderwerken in het kader van
de renovatie van de woning C. Permekelaan 2 tot kinderopvang.
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Artikel 2:
De geraamde kostprijs voor deze werken bedraagt € 25.000 , BTW inbegrepen.
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Artikel 3
Deze uitgave is ingeschreven in de kredieten van beheers en beleidscyclus
lus
us 2019
2019.
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren
en ingebracht
gebracht tegen d
de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 1 juli 2019. De volgende OCMW-raa
OCMW-raadszitting wordt gepland
op maandag 7 oktober 2019. De vergadering wordt beëindigd
eëindigd om 22u
22u10.
De voorzitter,
C. Bourgois
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De algemeen directeur,
G. Acke.
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