
OCMW SINT-PIETERS-LEEUW 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw • Administratief Centrum • Pastorijstraat 21 • 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 02 371 22 11 •  02 377 54 87•  ocmw.secretariaat@ocmwspl.be 

Pagina  1                                                                      IBAN: BE92 0910 0090 1523 • BIC: GKCCBEBB 

 

OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 22 JUNI 2017 

 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

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

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, Ines Torluccio,  

David Van Vooren, Eddy Vanisterbeek – 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  

18 mei 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 Installatie van een raadslid 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling 

van de heer Eddy Vanisterbeek als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en gaat 

over tot de dagorde. 

Nr. Onderwerp 

04 Verkiezing van een lid van het bijzonder comité senioren 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van de heer  

Eddy Vanisterbeek, en voorgedragen op dezelfde voordrachtakte als mevrouw  

Fatma Balkis, tot lid van het bijzonder comité senioren. 
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Nr. Onderwerp 

05 Wijziging administratieve zetel van het OCMW 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de maatschappelijke zetel van 

het OCMW te vestigen op het adres van het gemeentehuis, namelijk Pastorijstraat 21 in 

1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Nr. Onderwerp 

06 Aanduiden effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger om het 

OCMW te vertegenwoordigen op de statutaire algemene 

vergaderingen van Haviland Intercommunale IGSV 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Paul Defranc aan als effectief 

vertegenwoordiger om het OCMW te vertegenwoordigen op de statutaire algemene 

vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Eddy Vanisterbeek aan als 

plaatsvervanger om het OCMW te vertegenwoordiger op de statutaire algemene 

vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018. 

Nr. Onderwerp 

07 Vaststelling mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op de 

statutaire buitengewone algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale IGSV van 6 september 2017 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de statutaire 

buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van  

6 september 2017 goed. 

Artikel 2. 

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

agendapunten en de statutenwijzigingen van de buitengewone algemene vergadering 

van Haviland Intercommunale van 6 september 2017 goed te keuren.  

Nr. Onderwerp 

08 Gezamenlijke aankoop door gemeenten en OCMW’s van aardgas en 

elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare 

verlichting 

Artikel 1. 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 

betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en 

voor rekening van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op te treden voor het toewijzen van 

overheidsopdrachten strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor aardgas en 

elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig 

leveringscontract tot en met 31 december 2020. 

Artikel 2. 

De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek ‘open aanbesteding – 

samenaankoop aardgas 2018-2020’ en het bestek ‘open aanbesteding – samenaankoop 
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elektriciteit 2018-2020’ zoals het aan het OCMW werd meegedeeld op 11 mei 2017 en 

middels dit besluit wordt goedgekeurd. 

Artikel 3. 

De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met 

afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor 

opname in de bestekken. 

Artikel 4. 

De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 

bedoelde overheidsopdrachten. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie 

meedelen aan het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. 

Artikel 5. 

De gemeente zal Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, 

belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van 

aardgas en elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeente en het 

OCMW en voor de openbare verlichting en de coördinatie ervan met de gunnings-

procedures van de andere aanbestedende overheden. 

Artikel 6. 

Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de 

leverancier(s) voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier(s) aan de 

distributienetbeheerder. 

Artikel 7. 

Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig de bestekken aan haar 

gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde (elektrische) 

vermogen en de geleverde (elektrische) energie tijdig te betalen aan de leverancier. 

Artikel 8. 

Het OCMW en de leverancier(s) zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de 

afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In 

geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente 

integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

Artikel 9. 

In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdrachten, anders dan onder artikel 

8 (afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in 

verhouding tot haar aandeel in de opdrachten. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente 

in verhouding tot haar aandeel van de opdrachten. 

Nr. Onderwerp 

09 Aansluiting bij contract van de Vlaamse overheid voor vaste en 

mobiele telefonie 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat het OCMW van  

Sint-Pieters-Leeuw beroep doet op de opdrachtencentrale van de Vlaamse overheid voor 

het aanbesteden van de opdracht “Vaste en mobiele telefonie”. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek met referte e-IB/2010-02 

opgesteld door het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en  

ICT-Beheer (e-IB) goed. 
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Nr. Onderwerp 

10 Jaarlijkse gunningen 2018: vaststellen van de lastvoorwaarden voor de 

leveringen (exploitatie budget) 2018 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bestekken opgemaakt door de 

aankoopdienst met referte  

• Dranken – bestek met referte 2018/AK/CH/V/01 

• Klein medisch materiaal-verzorgingsmateriaal – bestek met referte 

2018/AK/CH/02 

• Onderhoudsproducten keuken en vaatwas – bestek met referte 2018/AK/CH/03 

• Onderhoudsproducten en papierwaren – bestek met referte 2018/AK/CH/04 

• Wasproducten – bestek met referte 2018/AK/CH/05 

• Tuin WZC Zilverlinde – bestek met referte 2018/AK/CH/06  

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:  

Dranken  – bestek met referte 2018/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. 

 

Klein medisch materiaal-verzorgingsmateriaal – bestek met referte 2018/AK/CH/02 

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

• Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem. 

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

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

 

Onderhoudsproducten keuken en vaatwas – bestek met referte 2018/AK/CH/03 

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

 

Onderhoudsproducten en papierwaren – bestek met referte 2018/AK/CH/04 

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

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

• Dumortier, Oostkaai 23 in 2170 Antwerpen. 

• Salubris, Industriepark Noord 12 in 8730 Beernem. 

• Boma, Imperiastraat 6 in 1930 Zaventem. 

 

Wasproducten – bestek met referte 2018/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. 
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Tuin WZC Zilverlinde – bestek met referte 2018/AK/CH/06  

• Beschutte werkplaats Pajottenland vzw, Luitenant Jacopsstraat 11 in  

1750 Lennik. 

• Ludo Annendyck, Rink 14 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

• 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. 

Artikel 4. 

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

gegunde 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 5. 

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

onderhoud en technische werking van verschillende diensten het principe van de 

mededinging te hanteren. De aankopen voor onderhoud en technische werking zullen na 

prijsvergelijking worden aangekocht 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 6. 

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

de werking van de lokale dienstencentra en dus niet verkrijgbaar via de centrale 

goederen voorraad en voor alle kleine aankopen voor de lokale dienstencentra na 

prijsvergelijking aan te kopen bij Makro of Colruyt 

Nr. Onderwerp 

11 Vaststellen lastvoorwaarden dienstverlening als kapper in  

LDC ´t Paviljoentje en LDC Meander 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om een overheidsopdracht te plaatsen  

voor de dienstverlening kapper lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje en lokaal 

dienstencentrum Meander. 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek met referte 2017/AK/CH/LDC-

kapper 01 en de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bestek goed. 

Artikel 3. 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 en 2 van dit besluit wordt gegund bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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Nr. Onderwerp 

12 Vacant verklaren 0,5 VTE betrekking van logistiek medewerker 

centrale keuken 

Artikel 1. 

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

medewerker centrale keuken vacant te verklaren bij wijze van prestatie uitbreiding. 

Nr. Onderwerp 

13 Vacant verklaren 1,5 VTE betrekkingen van logistiek medewerker 

onderhoud WZC Zilverlinde 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de openstaande 1,5 VTE 

betrekkingen van logistiek medewerker onderhoud WZC Zilverlinde vacant te verklaren. 

Hiervoor zal geput worden uit de wervingsreserve. 

Nr. Onderwerp 

14 Organiseren selectieprocedure logistiek medewerker centrale keuken 

Artikel 1. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord een selectieprocedure op te starten 

voor de functie van logistiek medewerker centrale keuken. Er zal een wervingsreserve 

aangelegd worden voor de duur van 1 jaar, maximaal verlengbaar met 1 jaar. 

Artikel 2. 

Bovenvermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 3. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het programma van de 

aanwervingsselectie voor de functie van logistiek medewerker centrale keuken vast te 

stellen zoals hierna vermeld: 

 

Selectietechniek a) Praktische proef: 60 punten 

De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de 

opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden 

gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven 

over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften 

en beschermingskledij. 

 

Selectietechniek b) 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 4. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de volgende aanvullende 

aanwervingsvoorwaarde vast te stellen:  

- Beschikken over een rijbewijs B. 
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Artikel 5. 

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

voorbereiding en organisatie van de selectieprocedure voor de betrekking van logistiek 

medewerker centrale keuken. 

 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Vastiau Walter Defranc Paul 


