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1 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiele betaalterminal voor De Pasterelle - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiele betaalterminal voor De 

Pasterelle" te gunnen aan CCV Belgium nv. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderhoudsabonnement voor ongediertebestrijding en -preventie - 

Uitbreiding met sociale kruidenier - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 

beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Onderhoudsabonnement voor 

ongediertebestrijding en -preventie - Uitbreiding met sociale kruidenier" te gunnen aan 

Rentokil nv. 

 

3 Secretariaat – Intercommunales – Fusie tussen cvba Vivendo en cvba Brugse 

Maatschappij voor Huisvesting – kennisgeving 

 Het vast bureau neemt kennis van de brief van Vivendo dd. 08 juni 2020 mbt de fusie 

tussen cvba Vivendo en cvba Brugse Maatschappij voor Huisvesting. 

 

4 Secretariaat - Raad voor maatschappelijk welzijn - agenda 

 Het vast bureau vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen 

op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2020. 

 

5 Sociale zaken – Lokale Dienstencentra – heropstart dienstverlening – beslissing    

 Het Vast Bureau gaat akkoord met de heropening van de dienstencentra in verschillende 

fases, zodat er voldoende ruimte is om bij te sturen waar nodig en de nodige 

communicatie te voorzien : 

• vanaf 15/06/2020: opstart maaltijden in ontmoetingsruimte De Pasterelle voor 

bewoners serviceflats 

• vanaf 22/06/2020: 

• opstart maaltijden en ophaaldienst in de Braambeier, Jonkhove en de Pasterelle 

• opstart werking interne diensten in gebouwen waar het dienstencentrum 

gesitueerd is ( Dienstverlening Bib en dienst Bevolking in Jonkhove ) 

• vanaf 01/07/2020 : 

• opstart externe verhuur van de lokalen ( cfr eerdere beleidsbeslissing CBS ) 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 16 juni 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

• opstart van de eigen activiteiten en de activiteiten in samenwerking met partners 

 

6 Sociale Zaken - Vzw Oppas – Jaarverslag 2019 – Kennisname  

 Het Vast Bureau neemt kennis van het jaarverslag van de VZW Oppas voor het werkjaar 

2018 en de daaraan gekoppelde werkingstoelage. 

 

7 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

 


