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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016 

 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet,  

Betty Willems, Sarah Van Hassel, Fatma Balkis, Jean Cornand,  

Ines Torluccio, David Van Vooren - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. Secretaris 

Lin Deckers, financieel beheerder, voor agendapunt 4. 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester 

Paul Defranc, voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.  

OPENBARE VERGADERING 

Nr. Onderwerp 

01 Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

De raad voor maatschappelijk keurt het verslag van de openbare vergadering van  

23 juni 2016 en 5 juli 2016 goed. 

Nr. Onderwerp 

02 Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

De raadsleden nemen met toepassing van artikel 15 van het huishoudelijk reglement van 

de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de mededelingen. 

Nr. Onderwerp 

03 Besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van de jaarrekening 

2015 en verlenen van kwijting aan de financieel beheerder 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het goedkeuringsbesluit met 

kenmerk 16-7425 van de provinciegouverneur van 12 juli 2016 over de jaarrekening 

2015. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleent kwijting aan de financieel beheerder voor 

de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening 2015. 
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Nr. Onderwerp 

04 Rapportering financieel beheerder overeenkomstig de bepalingen van 

het OCMW-decreet, meer bepaald de art. 92, 167 en 168 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapportering overeenkomstig 

het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn door de financieel beheerder. 

Nr. Onderwerp 

05 Kennisgeving van het proces-verbaal opening offertes voor het 

‘aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding 

ter financiering van investeringsuitgaven’ 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het proces-verbaal van de 

opening van de offertes van 7 september 2016 betreffende de opdracht ‘aangaan van 

een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van deze 

investeringsuitgaven’. 

Nr. Onderwerp 

06 Exploitatie: WZC Zilverlinde: plaatsen van 2 frisdrankautomaten - 

niet gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat het bestuur geen offertes ontving 

aan de vooropgestelde voorwaarden van het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/13 in 

het kader van de opdracht ‘huur van twee frisdrankautomaten in full service’.  

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan omwille van artikel 1 van dit besluit de 

opdracht ‘huur van twee frisdrankautomaten in full service’ niet toewijzen. 

Nr. Onderwerp 

07 Exploitatie: WZC Zilverlinde: afsluiten full service contract voor  

2 frisdrankautomaten 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing van het vast 

bureau betreffende het afsluiten van een full service huurcontract voor twee 

frisdrankautomaten met de firma DRINK-O-MAT bvba, Deerlijksesteenweg 66 in 8530 

Harelbeke. 

Nr. Onderwerp 

08 Investeringsbudget 2016: Sociaal Huis: aankoop van 5 burelen - 

gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren van 5 burelen’ voor het Sociaal Huis. 
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Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

vijf (5) burelen model K3 voor het Sociaal Huis te gunnen aan de firma OKA Office 

Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem voor een bedrag van 2 597,50 euro 

exclusief 21 % btw of 3 142,97 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/SH/02. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016005, algemeen rekeningnummer 2400000/0900. 

Artikel 6:  

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

09 Investeringsbudget 2016: Sociaal Huis: aankoop van 25 

bureaustoelen - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren van bureaustoelen’ voor het Sociaal Huis. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

vijfentwintig (25) bureaustoelen model Duera voor het Sociaal Huis te gunnen aan de 

firma Bulo kantoormeubelen, Industriezone noord B6, Blarenberglaan 6 in 2800 Mechelen 

voor een bedrag van 16 461,25 euro exclusief 21 % btw of 19 918,11 euro inclusief  

21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/SH/03. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016005, algemeen rekeningnummer 2400000/0900. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 
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Nr. Onderwerp 

10 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van  

2 alternatingmatrassen - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren van 2 alternatingmatrassen’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

twee (2) alternatingmatrassen model Softwave System voor het woonzorgcentrum 

Zilverlinde te gunnen aan de firma Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 

Riemst voor een bedrag van 2 820,20 euro exclusief 21 % btw of 3 412,44 euro inclusief 

21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/01. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2350000/0953. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

11 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van een 

opstahulp - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren van een opstahulp’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

een opstahulp model Sara Stedy voor het woonzorgcentrum Zilverlinde te gunnen aan  

de firma ArjoHuntleigh nv, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere voor een bedrag van  

1 537,60 euro exclusief 21 % btw of 1 860,50 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/02. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000/0953. 
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Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

12 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van 4 

verbandkarren - niet gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren 4 verbandkarren’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist naar aanleiding van het verslag van nazicht 

onder artikel 1 van dit besluit de opdracht voor het leveren van 4 verbandkarren voor het 

woonzorgcentrum Zilverlinde niet te gunnen. 

Nr. Onderwerp 

13 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van een koelkast - 

gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren leveren koelkast’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

een koelkast model Drink-38/SE voor het woonzorgcentrum Zilverlinde te gunnen aan de 

firma Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel voor een bedrag van 

435,41 euro exclusief 21 % btw of 526,85 euro inclusief 21 % btw  

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/04. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000/0953. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

14 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van een zithoek 

- gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren zithoek’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 
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Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

een zithoek bestaande uit 1x twee-zit + 2x één-zit model Montana en een tafeltje model 

Cosmo Rondo voor het woonzorgcentrum Zilverlinde te gunnen aan de firma Moments 

Furniture nv, Deefakkerstraat 2 in 8770 Ingelmunster voor een bedrag van 1 577,80 

euro exclusief 21 % btw of 1 909,14 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/05. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000/0953. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

15 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van  

2 tuinbanken - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren 2 tuinbanken’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

twee (2) tuinbanken model Parkbank voor het woonzorgcentrum Zilverlinde te gunnen 

aan de firma Gaerner bvba, J. Emiel Mommaertslaan 20 b bus 2 in 1831 Diegem voor 

een bedrag van 619,92 euro exclusief 21 % btw of 750,10 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/06. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000/0953. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 
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Nr. Onderwerp 

16 Investeringsbudget 2016: LDC ´t Paviljoentje: aankoop van 

een koelkast voor de keuken - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren koelkast’ voor de keuken van het lokaal dienstencentrum ´t Paviljoentje. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

een koelkast model ID 70/PM voor de keuken van het lokaal dienstencentrum ´t 

Paviljoentje te gunnen aan de firma Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 

Brussel voor een bedrag van 1 300,41 euro exclusief 21 % btw of 1 573,50 euro inclusief 

21 % btw 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/PAV/01. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2350000/0951-01. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

17 Investeringsbudget 2016: LDC ´t Paviljoentje: aankoop van  

24 stoelen - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren 24 stoelen’ voor het lokaal dienstencentrum ´t Paviljoentje 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

vierentwintig (24) stoelen model Birdy voor het lokaal dienstencentrum ´t Paviljoentje te 

gunnen aan de firma OKA Office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem voor een 

bedrag van 2 928 euro exclusief 21 % btw of 3 542,88 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/PAV/02. 

Artikel 5: 

Het budget is voorzien in investeringsenveloppe 2016006. 
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Er werd een aanpassing van de raming doorgevoerd of een verschuiving van het budget 

met budgetsleutel 2016/2450000/04/0951/01 binnen dezelfde investeringsenveloppe. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

18 Investeringsbudget 2016: LDC Meander: aankoop van 10 stoelen en  

5 tafels - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘leveren stoelen en tafels’ voor het lokaal dienstencentrum Meander. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het leveren van 

voor het leveren van tien (10) stoelen model Terra-Spahn 3220 en vijf (5) tafels model 

Spahn 36 voor het lokaal dienstencentrum Meander te gunnen aan de firma Salens nv, 

Gerard Davidstraat 65 in 8000 Brugge voor een bedrag van 4 785 euro exclusief 21 % 

btw of 5 789,85 euro inclusief 21 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/MEA/01. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000/0951-03. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

19 Investeringsbudget 2016: AC Het Hemelrijck: schilderwerken 

aan ramen - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘schilderwerken ramen administratief centrum Het Hemelrijck’. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht schilderwerken ramen 

administratief centrum Het Hemelrijck te gunnen aan de firma Colourful Decor bvba,  

J. Depauwstraat 55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor een bedrag van 6 448,40 euro 

exclusief 6 % btw of 6 835,30 euro inclusief 6 % btw . 
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Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/HEM/01. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 enveloppe 2016001, algemeen rekeningnummer 2210100/0190. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

20 Investeringsbudget 2016: Residentie Van Parys: uitvoeren 

van schilderwerken - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 19 juli 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de overheidsopdracht 

‘schilderwerken inkom en gangen residentie Van Parys’. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het uitvoeren 

van de schilderwerken inkom en gangen residentie Van Parys te gunnen aan de firma 

Colourful Decor bvba, J. Depauwstraat 55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor een bedrag 

van 9 948,96 euro exclusief 6 % btw of 10 545,90 euro inclusief 6 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/RVP/01. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 onder 2016003, algemeen rekeningnummer 2291100/0952. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

21 Investeringsbudget 2016: Residentie Van Parys: vernieuwen 

branddetectiecentrale - gunnen van de opdracht 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes van 16 augustus 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de 

overheidsopdracht ‘vernieuwen bestaande branddetectiecentrale residentie Van Parys’. 

Artikel 2: 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 
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Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het vernieuwen 

van de bestaande branddetectiecentrale residentie Van Parys te gunnen aan de firma 

Ardovlam nv, Kruisboommolenstraat 13 in 8800 Roeselare voor een bedrag van  

17 207,80 euro exclusief 6 % btw of 18 240,27 euro inclusief 6 % btw. 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/RVP/02. 

Artikel 5: 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2016 enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2291100/0952. 

Artikel 6: 

De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

Nr. Onderwerp 

22 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop van 4 verbandkarren 

- vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/03bis en de raming voor de opdracht ‘leveren 

4 verbandkarren’, opgesteld door de aankoopdienst wordt goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten.  

De raming bedraagt 5 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 8 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Arseus medical, Customer Service Center, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Hypsop bvba, Dwarsweg 15 in 8800 Roeselare; 

• Vitamed nv, Jan Samijnstraat 23 in 9050 Gentbrugge; 

• Belintra nv, Aalbroekstraat 3 in 9890 Semmezake; 

• Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst; 

• Ascolia, Bergensesteenweg 308 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000/0953. 

Nr. Onderwerp 

23 Jaarlijkse gunningen 2017 - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bestekken opgesteld door de 

aankoopdienst met referte  

• Benzine-diesel – bestek met referte 2017/AK/CH/01 

• Kantoorbenodigdheden – bestek met referte 2017/AK/CH/02 
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• Klein medisch materiaal-verzorgingsmateriaal – bestek met referte 2017/AK/CH/03 

• Onderhoudsproducten keuken en vaatwas – bestek met referte 2017/AK/CH/04 

• Papierwaren – bestek met referte 2017/AK/CH/05 

• Wasproducten – bestek met referte 2017/AK/CH/06 

• Tuin WZC Zilverlinde – bestek met referte 2017/AK/CH/07 

• Onderhoudsproducten - bestek met referte 2017/AK/CH/08 

• Dranken – bestek met referte 2017/AK/CH/V/01,  

en de lastvoorwaarden zoals voorzien in bovenstaande bestekken goed. 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdrachten onder artikel 1 van dit besluit worden gegund bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en worden opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

Benzine–diesel - bestek 2017/AK/CH/01 

• Belgian Shell nv, Arnaud Fraiteurlaan 15 - 23 in 1050 Brussel; 

• Lukoil Belgium nv, Medialaan 50 in 1800 Vilvoorde; 

• Dats 24, Edingensesteenweg 196 in 1500 Halle; 

• Kuwait Petroleum (Belgium) nv, Gateway House, Brusselstraat 59 in  

2018 Antwerpen; 

• Exxon Mobil, Regional Office Brussels, Hermeslaan 2 in 1831 Machelen. 

Kantoorbenodigdheden - bestek 2017/AK/CH/02 

• Marcelis nv, Louis Theunckenstraat 8 in 1500 Halle; 

• Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 in 9810 Nazareth; 

• Clips nv, Gentsesteenweg 15 in 1730 Asse; 

• Lyreco Belgium, 20, rue du fonds des Fourches in 4041 Vottem; 

• Buro Market, Bergensesteenweg 77 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

• Nv Ava Papierwaren, Kapelanielaan 6 in 9140 Temse. 

Klein medisch materiaal-verzorgingsmateriaal - bestek 2017/AK/CH/03 

• Medishop bvba, Steenweg naar Oudegem 48 in 9308 Aalst-Gijzegem; 

• Barthels bvba, Kuringersteenweg 420-422 in 3511 Hasselt; 

• Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Medisch material Deforce bvba, Nijverheidsstraat 1 in 8850 Ardooie; 

• Daxtrio medische producten, De Keyserlei 5 bus 58 in 2018 Antwerpen. 

Onderhoudsproducten keuken en vaatwas - bestek 2017/AK/CH/04 

• Johnson Diversey Belgium bvba, Haachtsesteenweg 672 in  

• 1910 Kampenhout; 

• Alpheios Belgium nv, Gaston Fabrélaan 50 in 2610 Wilrijk; 

• Ecolab nv, Noordkustlaan 16C in 1702 Groot-Bijgaarden; 

• Cleandeal, Luchthavenlei 7B in 2100 Deurne; 

• King Belgium nv, 190/1, rue du Cerf in 1332 Genval. 

Papierwaren - bestek 2017/AK/CH/05 

• Johnson Diversey Belgium bvba, Haachtsesteenweg 672 in 1910 Kampenhout; 

• Alpheios Belgium nv, Gaston Fabrélaan 50 in 2610 Wilrijk; 

• Ecolab nv, Noordkustlaan 16C in 1702 Groot-Bijgaarden.; 

• Cleandeal, Luchthavenlei 7 B in 2100 Deurne; 

• King Belgium nv, Rue du cerf 190/1 in 1332 Genval. 

Wasproducten - bestek 2017/AK/CH/06 

• Johnson Diversey Belgium bvba, Haachtsesteenweg 672 in  

• 1910 Kampenhout; 

• Alpheios Belgium nv, Gaston Fabrélaan 50 in 2610 Wilrijk; 

• Ecolab nv, Noordkustlaan 16C in 1702 Groot-Bijgaarden;  

• Cleandeal, Luchthavenlei 7 B in 2100 Deurne; 

• King Belgium nv, 190/1, rue du Cerf in 1332 Genval. 
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Tuin WZC Zilverlinde - bestek 2017/AK/CH/07 

• Beschutte werkplaats Pajottenland vzw, Luitenant Jacopsstraat 11 in  

• 1750 Lennik; 

• René Annendyck, Eligenstraat 2/A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Oudenaken); 

• Tuinen Van Volsem, Dorp 34 in 1602 Vlezenbeek; 

• Flower Fabrics Tuinwerken, Groot-Bijgaardenstraat 31 in  

• 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Boomkwekerij Tielemans, Vogelstraat 70 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Tuinen Leneer, Lenniksebaan 1061 in 1602 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Erik Van De Gucht, Brusselbaan 298 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Tuinwerken Van Lijsebeth, Brusselbaan 524A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Tuinwerken Geert Suenens, Baasbergstraat 68 A in 1600 Oudenaken. 

Onderhoudsproducten - bestek 2017/AK/CH/08 

• Johnson Diversey Belgium bvba, Haachtsesteenweg 672 in  

• 1910 Kampenhout; 

• Alpheios Belgium nv, Gaston Fabrélaan 50 in 2610 Wilrijk; 

• Ecolab nv, Noordkustlaan 16C in 1702 Groot-Bijgaarden; 

• Cleandeal, Luchthavenlei 7B in 2100 Deurne; 

• King Belgium nv, 190/1, rue du Cerf in 1332 Genval. 

Dranken - bestek 2017/AK/CH/V/01 

• Schoentjes Bierhandel bvba, Bergensesteenweg 747 in  

• 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Bierhandel Cuvelier-Wijns bvba of C.W. bvba, Nachtegaalstraat 126 in  

• 1501 Buizingen; 

• Bierhandel Dekoninck, F. Roggemanskaai 18 in 1501 Halle; 

• Bvba Ghijsels , Sashoek 11 in 1651 Lot. 

Artikel 5: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om voor alle kleine aankopen van niet 

gegunde goederen voeding en niet-voeding te gunnen via onderstaande procedure:  

• Aankopen via aangenomen factuur. 

• Altijd vooraf bestelbon maken. 

• Opportuniteit van de bestelling volgens visering budgethouder. 

• Principe van mededinging blijft behouden. 

• Beoordeling en toezicht op de mededinging door aankoopdienst en financiële 

dienst. 

Artikel 6: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om voor kleine aankopen voor onderhoud 

en technische werking van de verschillende diensten het principe van de mededinging te 

hanteren. De aankopen voor onderhoud en technische werking zullen na prijsvergelijking 

aangekocht worden bij: 

• DTE nv, Bergensesteenweg 476 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• TRILEC nv, Bergensesteenweg 190 in 1500 Halle; 

• Belsack nv, Brusselsesteenweg 190 in 1500 Halle. 

Artikel 7: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om voor de aankoop van alle goederen 

specifiek voor de werking van de lokale dienstencentra en dus niet verkrijgbaar via de 

centrale goederen voorraad en voor alle kleine aankopen voor de centrale keuken, na 

prijsvergelijking aan te kopen bij Makro of Colruyt. 
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Nr. Onderwerp 

25 Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk 

assistent Sociaal Huis 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de openstaande 0,4 VTE betrekking 

voor de functie van maatschappelijk assistent Sociaal Huis vacant te verklaren door 

uitbreiding van prestaties en de overige 1,5 VTE betrekking voor de functie van 

maatschappelijk assistent Sociaal Huis vacant te verklaren door een selectieprocedure op 

te starten. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat er voor de functie van 

maatschappelijk assistent Sociaal Huis een werfreserve wordt aangelegd voor de duur 

van 1 jaar en gaat akkoord dat deze werfreserve met maximaal 2 jaar kan verlengd 

worden. 

Artikel 3: 

Bovenvermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 4: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om laatstejaarsstudenten toelating te 

geven tot de selectieprocedure. 

Artikel 5: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het programma van de 

aanwervingsselectie voor de functie van maatschappelijk assistent Sociaal Huis vast te 

stellen zoals hierna vermeld: 

Selectietechniek a) Competentieproef: 30 punten 

De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en 

organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening 

van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de 

competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

Selectietechniek b) Gevalstudie 30 punten 

Omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die 

verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens de selectie aan de 

kandidaat worden bezorgd.  De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan 

hierin worden verwerkt. 

Selectietechniek c) Mondelinge proef: 40 punten 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke 

vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het 

werkterrein. 

Om te slagen dienen de kandidaten op elke selectietechniek minstens 50% van de 

punten te behalen en 60% voor het totaal. 

Artikel 6: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het vast bureau te belasten met de 

voorbereiding en organisatie van de selectieprocedure voor de functie van 

maatschappelijk assistent Sociaal Huis. 
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Nr. Onderwerp 

26 Vacantverklaring van de functie van zorgkundige WZC Zilverlinde 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de 4 VTE betrekkingen van 

zorgkundige in contractueel verband vacant te verklaren en een selectieprocedure op te 

starten. 

Er zal een werfreserve aangelegd worden voor de duur van 1 jaar.  

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat er voor de functie van 

zorgkundige een werfreserve wordt aangelegd voor de duur van 1 jaar en gaat akkoord 

dat deze werfreserve met maximaal 2 jaar kan verlengd worden. 

Artikel 3: 

Bovenvermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 4: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om laatstejaarsstudenten toelating te 

geven tot de selectieprocedure. 

Artikel 5: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het programma van de 

aanwervingsselectie voor de functie van zorgkundige WZC Zilverlinde vast te stellen zoals 

hierna vermeld: 

Selectietechniek a) Competentieproef: 30 pt. 

de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en 

organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening 

van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de 

competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

Selectietechniek b) Gevalstudie: 30 pt. 

omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die 

verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens de selectie aan de 

kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin 

worden verwerkt. 

Selectietechniek c) Mondelinge proef: 40 pt. 

evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke 

vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het 

werkterrein. 

Om te slagen dienen de kandidaten op elke selectietechniek minstens 50% van de 

punten te behalen en 60% voor het totaal. 

Artikel 6: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het vast bureau te belasten met de 

voorbereiding en organisatie van de selectieprocedure voor de betrekking van 

zorgkundige WZC Zilverlinde. 
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Nr. Onderwerp 

27 Vacant verklaren 0,5 VTE betrekking van logistiek medewerker 

WZC Zilverlinde 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord 0,5 VTE betrekking van logistiek 

medewerker WZC Zilverlinde vacant te verklaren en te begeven bij wijze van prestatie 

uitbreiding. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defranc  


