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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 15 DECEMBER 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 de agendapunten 3 en 4. 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester 

Paul Defranc, voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 19 uur.  

OPENBARE VERGADERING 

Nr. Onderwerp 

01 Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

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

17 november 2016 met opmerkingen 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 Vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de aanpassing van het meerjarenplan 

2014 – 2019 vast te stellen. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het meerjarenplan voor goedkeuring over te 

maken aan de gemeenteraad. 

Nr. Onderwerp 

04 Vaststelling budgetten 2017 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de budgetten voor 2017 vast te stellen. 
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Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de beleidsnota en financiële nota’s voor 

kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad. 

Nr. Onderwerp 

05 Jaarlijkse gunningen 2017 - gunnen van de opdrachten 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdrachten voor 

terugkerende werken, leveringen en diensten voor het dienstjaar 2017 van het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw als volgt toe te wijzen: 

 Bestek / gunningen Leverancier 

01. Benzine–diesel / 

bestek 2017/AK/CH/01  

Niet gunnen. 

Toevoegen aan het lopende contract 

van de gemeente met de firma 

Kuwait Petroleum Belgium nv. 

02. Kantoorbenodigdheden /  

bestek 2017/AK/CH/02 

Niet gunnen. 

Samenwerking met de gemeente. 

03. Klein medisch materiaal-

verzorgingsmateriaal /  

bestek 2017/AK/CH/03 

Gunnen aan de firma 

Arseus Medical nv 

Rijksweg 10 

2880 Bornem 

04. Onderhoudsproducten keuken en 

vaatwas /  

bestek 2017/AK/CH/04 

Gunnen aan de firma 

Diversey Belgium bvba 

Haachtsesteenweg 672 

1910 Kampenhout 

05. Papierwaren /  

bestek 2017/AK/CH/05 

Gunnen aan de firma 

King Belgium nv 

Rue du cerf 190/1 

1332 Genval 

06. Wasproducten/  

bestek 2017/AK/CH/06 

Gunnen aan de firma 

Diversey Belgium bvba 

Haachtsesteenweg 672 

1910 Kampenhout 

07. Onderhoud tuin WZC Zilverlinde 

/  

bestek 2017/AK/CH/07 

 

Gunnen aan de firma 

Tuinen Van Volsem 

Dorp 34 

1602 Vlezenbeek 

08. Onderhoudsproducten 

bestek 2017/AK/CH/08 

 

Gunnen aan de firma 

Diversey Belgium bvba 

Haachtsesteenweg 672 

1910 Kampenhout 
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09. Dranken /  

bestek 2017/AK/CH/V/01 

 

Gunnen aan de firma 

bvba Drankenservice Schoentjes 

Bergensesteenweg 747 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 

 

Nr. Onderwerp 

06 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde - Aankoop van 4 

verbandkarren - voorstel tot gunnen 

Artikel 1: 

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

offertes van 10 november 2016, opgesteld door de aankoopdienst, voor de 

overheidsopdracht ‘leveren van 4 verbandkarren’ voor het WZC 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 

4 verbandkarren ‘model modulaire verpleegwagen’ voor het woonzorgcentrum Zilverlinde 

te gunnen aan de firma Hypsop bvba, Dwarsweg 15 in 8800 Roeselare, voor een bedrag 

van 2 530,80 euro exclusief 21% btw of 3 062,27 euro inclusief 21% btw . 

Artikel 4: 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bijzonder bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/03bis. 

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 

07 Vacantverklaring van de functie van zorgkundige WZC Zilverlinde 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord bijkomend 1 VTE betrekking van 

zorgkundige in contractueel verband vacant te verklaren. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat er zal geput worden uit de 

wervingsreserve die vastgesteld zal worden in de raad voor maatschappelijk welzijn van 

heden. 

Nr. Onderwerp 

08 Vacantverklaring van de functie van ploegbaas WZC Zilverlinde 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord 1 VTE betrekking van ploegbaas in 

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

overeenstemming met de bepalingen van Titel 2, hoofdstuk I, artikel 4 van de 
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rechtspositieregeling, via een combinatie van de verschillende procedures: een 

aanwervingsprocedure, een bevorderingsprocedure, een procedure van interne mobiliteit 

en een procedure van externe mobiliteit. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat in de eerstvolgende 

personeelsformatie voor de functie van ploegbaas de salarisschaal zal aangepast worden 

naar D4 rang Dx. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de personeelsleden (m/v) die aan de 

voorwaarden voor de invulling van de vacature voldoen geïnformeerd worden over de 

selectieprocedure via de nieuwsbrief en affiches op de werkvloer. De vacature zal 

eveneens extern bekendgemaakt worden via de VDAB, de websites van het lokaal 

bestuur en Info Leeuw. 

Artikel 4: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord een aanvullende wervingsvoorwaarde 

op te leggen, nl. dat de kandidaten minimaal 4 jaar relevante beroepservaring in de 

schoonmaak dienen te bewijzen. 

Artikel 5: 

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

een wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van  

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

worden. 

Artikel 6: 

Bovenvermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 7: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het programma van de 

aanwervingsselectie voor de functie van ploegbaas 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. 
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Artikel 8: 

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

voorbereiding en organisatie van de selectieprocedure voor de betrekking van ploegbaas 

WZC Zilverlinde. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Vastiau Walter Defranc Paul 


