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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 18 MEI 2017 

 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

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

Sarah Van Hassel, Fatma Balkis, Jean Cornand, Ines Torluccio,  

David Van Vooren - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Ignace Blondeel - raadslid 

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  

20 april 2017 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 Selectieverslag van de kandidatuurstellingen studieopdracht bouw 

assistentiewoningen en dienstencentrum - goedkeuring 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het selectieverslag met referte 

I 1110 van de kandidatuurstellingen voor de studieopdracht “bouw van 

assistentiewoningen en een dienstencentrum” van 9 februari 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het selectieverslag met referte  

I 1110 van de kandidatuurstellingen voor de studieopdracht “bouw van 

assistentiewoningen en een dienstencentrum” van 9 februari 2017 goed. 
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Nr. Onderwerp 

04 Site Wilgenhof: studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, 

technische installaties, veiligheidscoördinatie ontwerp en 

verwezenlijking en EPB- verslaggeving voor de bouw van 

assistentiewoningen en een dienstencentrum - goedkeuring wijze van 

gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek met referte  

I 1110/StO en de  raming voor de opdracht “studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, 

technieken, veiligheidscoördinatie en EBP-verslaggeving” goed. 

 

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 850 000 euro (exclusief btw). 

Artikel 2. 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3. 

Volgende kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

 

1. PLUSPUNT ARCHITECTUUR BVBA, Leeuwkestraat 44A, 8790 Waregem met in 

onderaanneming Studieburo De Klerck Engineering nv, Oud-Strijderslaan 14, 

8200 Brugge en Feys bvba, Prof. Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge. 

2. THV ar-te – Groep Infrabo – DS-Engineering, Remylaan 2b, 3018 Leuven. 

3. AMV Architecten bvba, Lange Kouterstraat 14a, 9230 Wetteren met in 

onderaanneming Studieburo De Klerck Engineering nv, Oud-Strijderslaan 14, 

8200 Brugge en V.E.T.O. & Partners nv, Houtemstraat 25, 9860 Oosterzele. 

4. DETOO ARCHITECTS nv, Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende met in 

onderaanneming Studieburo De Klerck Engineering nv, Oud-Strijderslaan 14, 

8200 Brugge. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2017 onder enveloppe 

2017006, algemeen rekeningnummer 2292007, beleidsveld 0952. 

Nr. Onderwerp 

05 Site Wilgenhof: bouw van assistentiewoningen en een diensten-

centrum - goedkeuring programma van eisen 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het programma van eisen voor 

de studieopdracht van “bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum”. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het programma van eisen voor de 

studieopdracht “bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum” goed mits de  
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term ‘mindervaliden’ wordt vervangen door ‘personen met een handicap’ en mits in I.2 

Programma de zinnen ‘Een kantoor voor de dagelijks verantwoordelijke van de 

assistentiewoningen. Een kantoor voor de dagelijks verantwoordelijke van het LDC: bij 

voorkeur bij het LDC’ worden vervangen door de zin ‘Een polyvalente kantoorruimte voor 

de diverse functies van het gebouwencomplex’. 

Nr. Onderwerp 

06 Investering 2017: WZC Zilverlinde: aankoop 2 alternatingmatrassen - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/01 en de raming voor de opdracht “leveren van 

twee (2) alternatingmatrassen”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 4 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

24 400 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 nv, Textielstraat 24 in 8790 Waregem; 

 Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst; 

 VitaMed nv, Vriesenrot 3 in 9200 Dendermonde; 

 Medisch materiaal Deforce bvba, Nijverheidsstraat 1 in 8850 Ardooie; 

 Medical Matress care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

07 Investering 2017: WZC Zilverlinde: aankoop van 1 passieve tillift - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/02 en de raming voor de opdracht “leveren van 

één (1) passieve tillift”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 4 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

24 400 (inclusief btw). 
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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: 

 ArjoHuntleigh, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere; 

 Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 in 2630 Aartselaar; 

 Metra bvba, Jan Samijnstraat 25 in 9050 Gentbrugge; 

 Pronk ergo nv, Sint-Pietersmolenstraat 204/1 in 8000 Brugge; 

 Arseus Medical nv, Textielstraat 24 in 8790 Waregem. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

08 Investering 2017: WZC Zilverlinde: aankoop van 1 actieve/passieve 

fiets met fietslabyrint - goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen 

voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/03 en de raming voor de opdracht “leveren van 

één (1) actieve/passieve fiets met fietslabyrint”, opgesteld door de aankoopdienst 

worden 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 8 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

24 400 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: 

  Gymna, Pasweg 6 C in 3740 Bilzen; 

  Technogym, The Welness company, Ikaroslaan 3 in 1930 Zaventem; 

  All products, Geenbeekstraat 10 in 9300 Moorsel; 

  Lameris Group nv, Scherpenhoek 80 in 2850 Boom; 

  Arseus Medical nv, Textielstraaat 24 in 8790 Waregem; 

  Sterimed bvba, Holstraat-Heukelon 13 in 3770 Riemst. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 
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Nr. Onderwerp 

09 Investering 2017: WZC  Zilverlinde: aankoop van kantoormeubilair - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/04 en de raming voor de opdracht “leveren van 

kantoormeubilair”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 4 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

8 000 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: 

 Bulo kantoormeubelen, Industriezone noord B6, Blarenberglaan 6 in  

  2800 Mechelen; 

 Kinnarps nv, Heide 15 in 1780 Wemmel; 

 OKA Office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem; 

 Buromarket nv, Schaarbeeklei 585 in 1800 Vilvoorde; 

 Overtoom International Belgium nv, Industrielaan 30 in 1740 Ternat; 

 Gaerner bvba, Emiel Mommaertslaan 20B in 1831 Diegem; 

 Kaiser+Kraft nv, Emiel Mommaertslaan 20 in 1831 Diegem. 

Artikel 4.  

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017004, algemeen rekeningnummer 2450000. 

Nr. Onderwerp 

10 Investering 2017: WZC Zilverlinde: aankoop van 4 bureaustoelen - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/05 en de raming voor de opdracht “leveren van 

vier (4) bureaustoelen”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 4 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

8 000 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. 
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Artikel 3. 

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

onderhandelingsprocedure: 

 Bulo kantoormeubelen, Industriezone noord B6, Blarenberglaan 6 in  

  2800 Mechelen; 

 Kinnarps nv, Heide 15 in 1780 Wemmel; 

 Ahrend nv, Rombautsraat 9 in 1932 Sint-Stevens-Woluwe; 

 OKA Office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem; 

 Buromarket nv, Schaarbeeklei 585 in 1800 Vilvoorde. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017004, algemeen rekeningnummer 2450000. 

 

Nr. Onderwerp 

11 Investering 2017: WZC  Zilverlinde: aankoop van 28 matrassen - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/06 en de raming voor de opdracht “leveren van 

achtentwintig (28) matrassen”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 8 400 euro (inclusief btw) van het totaalproject van  

24 400 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 nv, Textielstraat 24 in 8790 Waregem; 

 Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst; 

 VitaMed nv, Vriesenrot 3 in 9200 Dendermonde; 

 Medisch materiaal Deforce bvba, Nijverheidsstraat 1 in 8850 Ardooie; 

 Medical Matress care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels; 

 Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

12 Investering 2017: LDC Paviljoentje: aankoop van 1 droogkast - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/PAV/01 en de raming voor de opdracht “leveren van 

één (1) droogkast”, opgesteld door de aankoopdienst worden goedgekeurd.  
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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 2 500 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 17 500 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 

 LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze; 

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

 Fabelec, Bergensesteenweg 700B in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Vanden Borre, Slesbroekstraat 101 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Krefel Anderlecht Megastore, Bergensesteenweg 1445 in 1070 Anderlecht; 

 Mediamarkt, Bergensesteenweg 65 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

 

Nr. Onderwerp 

13 Investering 2017: LDC Paviljoentje: leveren en plaatsen zonnewering - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/PAV/02 en de raming voor de opdracht “leveren en 

plaatsen zonnewering”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 15 000 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 17 500 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: 

 Duyck Ramen en deuren, Bergensesteenweg 415 in 1500 Halle; 

 Vervo bvba, Meensesteenweg 126 in 8890 Moorslede; 

 Winsol, Roeselarestraat 52 in 8870 Izegem; 

 Luckx, Bergensesteenweg 797 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Vandevoorde, Bergensesteenweg 398 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
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Artikel 4. 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

14 Investering 2017: LDC Negenhof: aankoop van 1 diepvriezer - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/01 en de raming voor de opdracht “levering 

van één (1) diepvriezer”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 2 500 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 5 000 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: 

 Electrolux Belgium nv, Raketstraat 40 in 1130 Brussel; 

 Metos nv, Gentsesteenweg 518A in 9300 Aalst; 

 New Horeca Service, Bergensesteenweg 719 in 1502 Halle; 

 Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel; 

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

 Selexion, Bergensesteenweg 700 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Vandenborre, Slesbroekstraat 101 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

15 Investering 2017: LDC Negenhof: aankoop van 1 droogkast - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/02 en de raming voor de opdracht “leveren van 

één (1) droogkast”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 2 500 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 5 000 euro 

(inclusief btw). 
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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: 

 LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze; 

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

 Fabelec, Bergensesteenweg 700B in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Vanden Borre, Slesbroekstraat 101 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Krefel Anderlecht Megastore, Bergensesteenweg 1445 in 1070 Anderlecht; 

 Mediamarkt, Bergensesteenweg 65 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

16 Investering 2017: LDC Negenhof: uitvoeren schilderwerken - 

goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Artikel 1. 

Het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/03 en de raming voor de opdracht “uitvoeren 

schilderwerken”, opgesteld door de aankoopdienst worden 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 7 500 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: 

 GYP Style bvba, Biezeweide 188 in 1500 Halle; 

 Colourful Decor bvba, J. Depauwstraat 55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Baes G , Schamelbeekstraat 85 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Bvba Deneyer Bruno, Bergensesteenweg 709 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

 Jacky Crabbe, Lenniksesteenweg 43 in 1671 Elingen. 

Artikel 4. 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder 

enveloppe 2017002, algemeen rekeningnummer 2291100. 
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Nr. Onderwerp 

17 Vaststelling mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 16 juni 2017 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de aanduiding van de heer Paul Defranc, 

OCMW-voorzitter, als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering 

van Cipal dv op 16 juni 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene 

vergadering van Cipal dv van 16 juni 2017 goed. 

Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Paul Defranc, wordt gemandateerd om op 

de algemene vergadering van Cipal dv van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen 

conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen 

beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 

verdaagt, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke 

volgende vergadering met dezelfde agenda. 

Artikel 4. 

De OCMW-voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder 

met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2 D in 2440 Geel. 

Nr. Onderwerp 

18 Vaststelling mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergadering van Ethias Gemeen Recht Onderlinge 

Verzekeringsvereniging van 19 juni 2017 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de aanduiding van de heer Eddy De Cock, 

OCMW-raadslid, als vertegenwoordiger van het OCMW voor de gewone algemene 

jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht Onderlinge Verzekeringsvereniging op  

19 juni 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene 

jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht Onderlinge Verzekeringsvereniging van  

19 juni 2017 goed. 

Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Eddy De Cock, wordt gemandateerd om 

op de gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht Onderlinge 

Verzekeringsvereniging van 19 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
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Nr. Onderwerp 

19 Vaststelling mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergadering Jobpunt Vlaanderen van 19 mei 2017 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de aanduiding van de heer Paul Defranc, 

OCMW-voorzitter, als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering 

van Jobpunt Vlaanderen op 19 mei 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene 

vergadering van Jobpunt Vlaanderen van 19 mei 2017 goed. 

Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Paul Defranc, wordt gemandateerd om  

op de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen van 19 mei 2017 te handelen en 

te beslissen conform dit besluit. 

Nr. Onderwerp 

20 Vaststelling mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting 

c.v.b.a. van 19 mei 2017 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de aanduiding van de heer Eddy De Cock, 

OCMW-raadslid, als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering 

van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting c.v.b.a. op 19 mei 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene 

vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting c.v.ba. van  

19 mei 2017 worden goed. 

Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Eddy De Cock, wordt gemandateerd om 

op de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van 

19 mei 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Nr. Onderwerp 

21 Aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergadering afdeling OCMW’s van de Vlaamse Vereniging voor Steden en 

Gemeenten op 14 juni 2017 en vaststelling mandaat 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Paul Defranc, OCMW-voorzitter, aan 

als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering afdeling OCMW’s 

van VVSG van 14 juni 2017. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de  

algemene vergadering afdeling OCMW’s van VVSG van 14 juni 2017 goed. 
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Artikel 3. 

De vertegenwoordiger van het OCMW, de heer Paul Defranc, OCMW-voorzitter, wordt 

gemandateerd om op de algemene vergadering afdeling OCMW’s van VVSG van  

14 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defrancl 


