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Vergadering van donderdag 21 september 2017  

- goedgekeurde notulen  
 

 
 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

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

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, David Van Vooren,  

Eddy Vanisterbeek, Nadia Laus - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester  

Ines Torluccio - raadslid 

 

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

 

 

OPENBARE ZITTING 

DE RAAD 

 

Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van 

22 juni 2017 goed, mits toevoeging van de door raadslid David Van Vooren gestelde 

mondelinge vraag inzake de opvolging van tewerkstelling artikel 60-ers (“Op basis van de 

verslagen van het bijzonder comité voor de sociale dienst werden verschillende cliënten 

overeenkomstig art. 60 § 7 van de OCMW-wet tewerkgesteld in ons eigen 

woonzorgcentrum. Hoeveel van deze mensen stromen door naar een reguliere 

tewerkstelling. Zijn er cijfers van hoeveel mensen effectief als art. 60 in ons WZC worden 

tewerkgesteld? Zijn er cijfers van hoeveel mensen die als art. 60 werden tewerkgesteld en 

nadien doorstroomden naar de reguliere arbeidsmarkt?”). 

 

 

DE RAAD 

 

Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

Aanleiding en doel 

 

Artikel 15 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Artikel 15 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Motivering en adviezen 

 

De raadsleden worden uitgenodigd voor de 100ste verjaardag van een bewoonster van het 

woonzorgcentrum Zilverlinde, op maandag 16 oktober 2017 om 14 uur in de leefruimte 

Heuvelland. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Enig artikel De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van: 

 de uitnodiging voor de 100ste verjaardag van een bewoonster van het 

woonzorgcentrum Zilverlinde; 

 de brieven die bij de agenda van de vergadering van heden waren 

gevoegd als antwoord op gestelde mondelinge vragen, enerzijds over 

de doorstroming van cliënten na tewerkstelling overeenkomstig artikel 

60, § 7 van de OCMW-wet in de eigen diensten, en anderzijds inzake de 

overname van de thuiszorgdiensten door Sint-Vincentius;  

 vanaf heden zullen de notulen van zowel de raad voor maatschappelijk 

welzijn als de gemeenteraad integraal op de website worden 

gepubliceerd, uiteraard zonder de agendapunten van de besloten 

vergadering en die over personen handelen; 

 de volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 

vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0714 

Aktename verhindering raadslid Ignace Blondeel 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akte te nemen van de 

verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid Ignace Blondeel. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Motivering en adviezen 

 

De heer Ignace Blondeel is sinds de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 

van april 2017 afwezig. 
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Het OCMW-decreet voorziet de mogelijkheid dat een raadslid dat tijdelijk verhinderd is op 

twee wijzen kan worden vervangen: hetzij door een aanvraag van het te vervangen 

raadslid zelf, hetzij door een vervanging van rechtswege. De laatste mogelijkheid voorziet 

erin dat een raadslid dat niet in staat is om dat verzoek zelf tot de voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn te richten, van rechtswege als verhinderd wordt beschouwd 

vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig 

blijft. Dit moet worden gestaafd door een medisch attest dat niet alleen de medische 

toestand bevestigt maar ook de onmogelijkheid van het raadslid om zelf een vraag tot 

vervanging aan de voorzitter te richten. 

 

Conform artikel 24 van het OCMW-decreet heeft OCMW-raadslid Ignace Blondeel op  

4 september 2017 de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzocht om 

hem tijdelijk te laten vervangen tot zijn herstel is beëindigd. 

 

Mevrouw Kathleen D’Herde, fractie-leidster Open VLD, stelde de voorzitter van  

de raad voor maatschappelijk welzijn ervan in kennis dat raadslid Ignace Blondeel  

sinds april 2017 tijdelijk verhinderd is om medische redenen, om zijn mandaat als OCMW-

raadslid uit te oefenen.  

 

De partij Open VLD wil hem tijdelijk laten vervangen tot zijn herstel is beëindigd. 

 

Vooraleer de raad voor maatschappelijk welzijn kan overgaan tot de installatie van een 

plaatsvervanger, moet de raad akte nemen van het bestaan van de verhindering. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Enig artikel De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de verhindering 

wegens medische redenen van OCMW-raadslid Ignace Blondeel, sinds 

april 2017. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0715 

Verzaking eerste opvolger - kennisgeving 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge de tijdelijke verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid  

Ignace Blondeel wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om over te 

gaan tot de installatie van een opvolgend OCMW-raadslid. 

 

De heer Fons Geeroms heeft via brief d.d. 4 september 2017 laten weten dat hij verzaakt 

aan het mandaat van OCMW-raadslid als eerste opvolger. 
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Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Motivering en adviezen 

 

Ingevolge de tijdelijke verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid  

Ignace Blondeel wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om over te 

gaan tot de installatie van een opvolgend OCMW-raadslid. 

 

Ingevolge de voordracht van kandidaten is de heer Fons Geeroms aangeduid als opvolger 

van de heer Ignace Blondeel. 

 

Tot de opvolging of vervanging van een OCMW-raadslid moet steeds de eerste opvolger 

van zijn lijst worden opgeroepen. De eerste opvolger op de lijst waarop de heer Ignace 

Blondeel is verkozen is de heer Fons Geeroms. 

 

De heer Fons Geeroms heeft via brief d.d. 4 september 2017 laten weten dat hij verzaakt 

aan het mandaat van OCMW-raadslid als eerste opvolger. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld kennis te nemen van het 

schrijven van de heer Fons Geeroms waarin hij meedeelt te verzaken aan het mandaat 

van OCMW-raadslid als eerste opvolger. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Enig artikel De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verzaking van de 

heer Fons Geeroms als opvolgend OCMW-raadslid. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0716 

Installatie van een raadslid 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge de tijdelijke verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid  

Ignace Blondeel wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om over te 

gaan tot de installatie van een plaatsvervangend OCMW-raadslid. 
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Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 16. 

 

Het proces-verbaal van eedaflegging en de goedkeuring van de geloofsbrieven in handen 

van de voorzitter van de gemeenteraad van 18 september 2017. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende aktename 

verhindering OCMW-raadslid Ignace Blondeel. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende verzaking 

van de heer Fons Geeroms aan het mandaat van OCMW-raadslid als eerste opvolger. 

 

Motivering en adviezen 

 

Mevrouw Nadia Laus, wonende Jan Baptist Cardijnstraat 33 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

geboren in Halle op 20/04/1973, wordt door haar partij aangebracht als opvolgster van de 

heer Ignace Blondeel. De eerste opvolger van Ignace Blondeel deelt immers mee te 

verzaken aan het mandaat. 

 

Na onderzoek van de geloofsbrieven heeft mevrouw Nadia Laus met het oog op  

de aanstelling als raadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad,  

Luc Deconinck, burgemeester, en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, op 

18 september 2017 de door het decreet voorgeschreven eed afgelegd, namelijk: “Ik zweer 

de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, waarvan een proces-verbaal 

werd opgesteld. 

 

Bijgevolg voldoet mevrouw Nadia Laus aan alle door de wet gestelde vereisten en is er 

geen onverenigbaarheid op haar van toepassing, zodat zij in functie kan treden. 

 

Stelt vast dat mevrouw Nadia Laus, behoorlijk daartoe opgeroepen, in de vergadering 

aanwezig is en haar functie aanvaardt. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging en de 

aanstelling van mevrouw Nadia Laus en gaat over tot de dagorde. 

 

Artikel 2. Een afschrift van deze akteneming zal aan de gemeenteraad overgemaakt 

worden.  
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DE RAAD 

Nr. 20170921-0717 

Vaststellen adres dat als referentieadres wordt gebruikt - goedkeuring 

 

Aanleiding en doel 

 

Het is in het kader van de beslissing van de raad van 23 juni 2017 tot wijziging van de 

maatschappelijke zetel van het OCMW van belang nadrukkelijk te bepalen welk adres als 

referentieadres wordt gebruikt. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Beslissing nr. 0699 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2017 houdende 

wijziging van de administratieve zetel van het OCMW. 

 

Adviezen en visum 

 

Over voorliggende beslissing werd het advies van de diensten van het Rijksregister 

ingewonnen. 

 

Motivering 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2017 besliste de administratieve zetel 

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

in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Het was niet geheel duidelijk of als gevolg van deze beslissing het adres van de 

maatschappelijke zetel ook als referentieadres moet worden gebruikt. Daarom werd door 

de deskundige burgerzaken advies ingewonnen bij de diensten van het Rijksregister, die 

het volgende antwoorden: “Het referentieadres moet niet het adres van de 

maatschappelijke zetel zijn; het mag het adres van de sociale dienst blijven. De OCMW-

raad kan wel best in een beslissing opnemen welk adres ze voor inschrijvingen onder 

referentieadres bij het OCMW nemen.” 

Rekening houdend met dit advies wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorgesteld het adres van het Sociaal Huis, Fabriekstraat 1 in 1601 Ruisbroek te gebruiken 

als referentieadres. 

 

Financiële impact 

 

Deze beslissing heeft geen financiële impact. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het adres van het 

Sociaal Huis, Fabriekstraat 1 in 1601 Ruisbroek te gebruiken als 

referentieadres. 
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Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de 

beleidsmedewerker sociale zaken en de hoofdmaatschappelijk werker. 

 

Artikel 3. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0718 

WZC Zilverlinde: vaststellen van de lastvoorwaarden voor de 

dienstverlening van linnenbehandeling 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: WZC Zilverlinde linnenbehandeling. 

 Voorstel wijze van gunnen: openbare procedure. 

 Raming van de opdracht: 350 000,00 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: 48 maanden. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikels 51 en 52, 

betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en alle latere wijzigingen. 
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Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over 

het welzijn op het werk. 

 

De wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers 

van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het huidige contract linnenbehandeling vervalt op 31 janauri 2018. Om in de  

continuïteit van de dienstverlening te blijven voorzien is er aanleiding om een 

overheidsopdracht uit te schrijven voor onderhoud van het bewonerslinnen van de 

residenten van WZC Zilverlinde, de huur en het onderhoud van het plat bedlinnen voor alle 

kamers en de huur en het onderhoud van de beroepskledij voor het personeel van WZC 

Zilverlinde. 

 

In het kader van de opdracht “onderhoud bewonerslinnen, huur en onderhoud plat linnen, 

huur en onderhoud beroepskledij“ werd een bestek met nr. 2017-066-linnen opgesteld 

door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 289 256,20 euro excl. btw of  

350 000,00 euro incl. 21% btw.  

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.  

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 Het bestek en de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bestek goed te keuren. 

 De raming van de opdracht goed te keuren. 

 De opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. 

 

Financieel advies en visum 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op 

budgetcodes 6164000/4/0953 en 6232100/2/0115 en in het budget van de volgende 

jaren. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1.  De raad voor maatschappelijk beslist om een overheidsopdracht te gunnen 

met als voorwerp “onderhoud bewonerslinnen, huur en onderhoud plat 

linnen, huur en onderhoud beroepskledij”. 

 

Artikel 2.  De raad voor maatschappelijk keurt het bestek met nr. 2017-066-linnen en 

de raming voor de opdracht “onderhoud bewonerslinnen, huur en 

onderhoud plat linnen, huur en onderhoud beroepskledij’, opgesteld door de 

aankoopdienst goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten.  

De raming bedraagt 289 256,20 euro excl. btw of 350 000,00 euro incl. 

21 % btw. De opdracht zal afgesloten worden voor een duur van  

48 maanden.  

 

Artikel 3.  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 

procedure. 

 

Artikel 4. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

Artikel 5.  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal Europees niveau. 

 

Artikel 6.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 

2018, op budgetcode 6164000/4/0953 en 6232100/2/0115 en in het budget 

van de volgende jaren. 

 

Artikel 7. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0719 

Voorstel tot gunning van diensten “dienstverlening als kapper” 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: dienstverlening als kapper. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Duur van de opdracht: 3 jaar, met als begindatum 1 januari 2018. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 
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Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

De beslissing nr. 170601-08 van het vast bureau van 1 juni 2017 betreffende het 

vaststellen van de lastvoorwaarden dienstverlening als kapper in LDC ´t Paviljoentje en  

LDC Meander. 

 

De beslissing nr. 20170622-0705 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende 

het vaststellen lastvoorwaarden dienstverlening als kapper in LDC ´t Paviljoentje en 

LDC Meander. 

 

Motivering en adviezen 

 

De kapper in het lokaal dienstencentrum ´t Paviljoentje stopt einde september 2017 

met zijn activiteit en het contract van de kapper in het lokaal dienstencentrum 

Meander vervalt op 31 december 2017. Er is aanleiding om een overheidsopdracht uit 

te schijven voor dienstverlening om de continuïteit van deze te behouden. 

 

In het kader van de opdracht “dienstverlening als kapper” werd een bestek met 

referte 2017/AK/CH/LDC-kapper 01 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

Publicatie voor deze dienstverlening is verschenen in InfoLeeuw van juni 2017, 

website gemeentebestuur en website OCMW. 

 

Kapper(ster)s konden zich hiervoor kandidaat stellen en ontvingen achteraf het 

bestek. 

 

Onderstaande kandidaten hebben hun kandidatuur gesteld en hebben een offerte 

ingediend. 

 Katty Picalausa, Boterham 18 in 1500 Halle. 

 Mia Stas, Victor Nonnemansstraat 30 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 Jessica Dossche, Zitterbosweg 3 in 1650 Beersel. 

 

De offerte werd met de kandidaten besproken door mevrouw Karin Poldervaart, 

centrumcoördinator. 

 

Op 4 september 2017 stelde de centrumcoördinator een prijsvergelijkingstabel op met 

de motivatie van de dienst. 
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Financieel advies en visum 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017013 afgeleverd op 7 september 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 4 september 2017, opgesteld door de 

centrumcoördinator voor de overheidsopdracht “dienstverlening als 

kapper”. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht 

dienstverlening kapper toe te wijzen voor perceel 1 – lokaal 

dienstencentrum ´t Paviljoentje aan mevrouw Katty Picalausa (De Zogeraa 

VOF), Boterham 18 in 1500 Halle en voor perceel 2 – lokaal 

dienstencentrum Meander aan mevrouw Mia Stas, Victor Nonnemansstraat 

30 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 3. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0720 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop van 2 alternatingmatrassen - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/WZC/01 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van twee (2) alternatingmatrassen voor het 

WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 4 000,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 3 333,79 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van twee (2) alternatingmatrassen” werd een 

bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/01 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 4 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 24 400,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 Arseus Medical nv, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma diende een offerte in: 

 Sterimed bvba, Biesenakkers 1 in 3770 Riemst. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies 

van de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te 

gunnen aan de firma Sterimed bvba, Biesenakkers 1 in 3770 Riemst voor een bedrag 

van 2 755,20 euro exclusief 21 % btw of 3 333,79 euro inclusief 21 % btw. 
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Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0953/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017005 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van twee (2) 

alternatingmatrassen” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het 

leveren van twee (2) alternatingmatrassen voor het WZC Zilverlinde te 

gunnen aan de firma Sterimed bvba, Biesenakkers 1 in 3770 Riemst voor 

een bedrag van 2 755,20 euro exclusief 21 % btw of 3 333,79 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/01. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0953/2350000.  

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0721 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop van 1 passieve tillift - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/WZC/02 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van een (1)  passieve tillift voor het  

WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 4 000,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 2 988,52 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 
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Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een (1) passieve tillift” werd een bestek met 

referte 2017/AK/CH/WZC/02 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 4 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 24 400,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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, Rijksweg 10 in 2880 Bornem. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 
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Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 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. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

aan de firma ArjoHuntleigh, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere voor een bedrag van 2 

469,85 euro exclusief 21 % btw of 2 988,52 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0953/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017006 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een (1) passieve 

tillift” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het 

leveren van een (1) passieve tillift voor het WZC Zilverlinde te gunnen aan 

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

bedrag van 2 469,85 euro exclusief 21 % btw of 2 988,52 euro inclusief 

21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/02. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0953/2350000.  

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20170921-0722 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop van 1 actieve/passieve fiets met 

fietslabyrint - gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/WZC/03 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van een (1) actieve/passieve fiets met 

fietslabyrint voor het WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 8 000,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 7 813,18 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een (1) actieve/passieve fiets met fietslabyrint” 

werd een bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/03 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 8 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 24 400,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
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onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

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

 Gymna, Pasweg 6C in 3740 Bilzen; 

 All Products, Geenbeekstraat 10 in 9300 Moorsel; 

 Laméris Group nv, Scherpenhoek 80 in 2850 Boom; 

 Arseus Medical nv, Textielstraat 24 in 8790 Waregem; 

 Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 Gymna, Pasweg 6C in 3740 Bilzen; 

 Laméris Group nv, Scherpenhoek 80 in 2850 Boom. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Er wordt niet gekozen voor de goedkoopste offerte maar de producten werden voorgelegd 

aan de kinesisten en zij evalueren het duurdere toestel als veel beter en meer aangepast 

aan de noden van de bewoners.  

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

aan de firma Laméris Group nv, Scherpenhoek 80 in 2850 Boom voor een bedrag van 6 

457,17 euro exclusief 21 % btw of 7 813,18 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0953/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017011 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een (1) 

actieve/passieve fiets met fietslabyrint” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht voor 

het leveren van een (1) actieve/passieve fiets met fietslabyrint voor het 

WZC Zilverlinde te gunnen aan de firma Laméris Group nv, Scherpenhoek 

80 in 2850 Boom voor een bedrag van 6 457,17 euro exclusief 21 % btw 

of 7 813,18 euro inclusief 21 % btw. 
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Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/03. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0953/2350000.  

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0723 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop kantoormeubilair - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/WZC/04 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van kantoormeubilair voor het  

WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Raming van de opdracht:  4 000,00 euro (inclusief btw). 

Bedrag van de opdracht:  1 913,01 euro (inclusief btw) voor perceel 1. 

  1 906,96 euro (inclusief btw) voor perceel 2. 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren kantoormeubilair” werd een bestek met referte 

2017/AK/CH/WZC/04 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 4 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 8 000,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 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. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

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

van 1 581,00 euro exclusief 21 % btw of 1 913,01 euro inclusief 21 % btw voor 

perceel 1 en voor een bedrag van 1 576,00 exclusief 21% btw of 1 906,96 inclusief 

21% btw. voor perceel 2. 
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Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017004, algemeen rekeningnummer 0953/2450000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017007 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren kantoormeubilair” voor 

het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor het 

leveren van kantoormeubilair voor het WZC Zilverlinde te gunnen aan de 

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

bedrag 1 581,00 euro exclusief 21 % btw of 1 913,01 euro inclusief  

21 % btw voor perceel 1 en voor een bedrag van 1 576,00 exclusief 

21% btw of 1 906,96 inclusief 21% btw voor perceel 2. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/04. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017004, algemeen 

rekeningnummer 0953/2450000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0724 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop van 4 bureaustoelen - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/WZC/05 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van vier (4) bureaustoelen voor het  

WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 4 000,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 1 795,64 euro (inclusief btw). 
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 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van vier (4) bureaustoelen” werd een bestek met 

referte 2017/AK/CH/WZC/05 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 4 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 8 000,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 
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Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 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. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

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

van 1 484,00 euro exclusief 21 % btw of 1 795,64 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017004, algemeen rekeningnummer 0953/2450000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017008 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van vier (4) 

bureaustoelen” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor  

het leveren van vier (4) bureaustoelen voor het WZC Zilverlinde te gunnen 

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

voor een bedrag van 1 484,00 euro exclusief 21 % btw of 1 795,64 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/05. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017004, algemeen 

rekeningnummer 0953/2450000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20170921-0725 

Investeringen 2017 - WZC Zilverlinde: aankoop van 28 matrassen - 

gunnen van de opdracht -bestek 2017/AK/CH/WZC/06 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van achtentwintig (28) matrassen voor het 

WZC Zilverlinde. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 8 400,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 4 370,52 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van achtentwintig (28) matrassen” werd een bestek 

met referte 2017/AK/CH/WZC/06 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 8 400,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 24 400,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
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onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 Arseus Medical nv, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

 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 Mattress Care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels; 

 Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 Sterimed bvba, Biesenakkers 1 in 3770 Riemst; 

 Medical Mattress Care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels; 

 Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies 

van de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te 

gunnen aan de firma Medical Mattress care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels 

voor een bedrag van 3 612,00 euro exclusief 21 % btw of 4 370,52 euro inclusief  

21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0953/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017009 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van achtentwintig (28) 

matrassen” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht voor 

het leveren van achtentwintig (28) matrassen voor het WZC Zilverlinde te 

gunnen aan de firma Medical Mattress Care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 

Sint-Pauwels voor een bedrag van 3 612,00 euro exclusief 21 % btw of  

4 370,52 euro inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
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vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/WZC/06. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0953/2350000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 5 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0726 

Investeringen 2017 - LDC ´t Paviljoentje: aankoop van 1 droogkast - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/PAV/01 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van een (1) droogkast voor het  

LDC ´t Paviljoentje. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 2 500,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 2 082,72 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 
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De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een (1) droogkast” werd een bestek met referte 

2017/AK/CH/PAV/01 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 2 500,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 17 500,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 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. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

aan de firma LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze voor een bedrag van 

1 721,25 euro exclusief 21 % btw of 2 082,72 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0951-01/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017004 afgeleverd op 28 augustus 2017. 
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Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een (1) droogkast” 

voor het LDC ´t Paviljoentje. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht te 

gunnen aan de firma LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze 

voor een bedrag van 1 721,25 euro exclusief 21 % btw of 2 082,72 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/PAV/01. 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0951-01/2350000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0727 

Investeringen 2017 - LDC ´t Paviljoentje: leveren en plaatsen 

zonnewering veranda - gunnen van de opdracht - bestek 

2017/AK/CH/PAV/02 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: vervanging zonnewering voor  

LDC ’t Paviljoentje. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 15 000,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 11 537,35 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 
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Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren en plaatsen van een zonnewering ” werd een bestek 

met referte 2017/AK/CH/PAV/02 opgesteld door de aankoopdienst. 

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 15 000,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 17 500,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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; 

 Vandervoorde nv, Bergensesteenweg 398 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Schadron 

overgenomen). 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 Vervo bvba, Meensesteenweg 126 in 8890 Moorslede; 

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

 Vandervoorde nv, Bergensesteenweg 398 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 
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aan de firma Vandervoorde nv, Bergensesteenweg 398 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor 

een bedrag van 9 535,00 euro exclusief 21 % btw of 11 537,35 euro inclusief 21 % 

btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0951-01/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017010 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren en plaatsen van een 

zonnewering” voor het LDC ´t Paviljoentje. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht voor  

het leveren en plaatsen van een zonnewering voor het LDC ´t Paviljoentje 

te gunnen aan de firma Vandervoorde nv, Bergensesteenweg 398 in 

1600 Sint-Pieters-Leeuw voor een bedrag van 9 535,00 euro exclusief  

21 % btw of 11 537,35 euro inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/PAV/02. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0951-01/2350000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0728 

Investeringen 2017 - LDC Negenhof: aankoop van 1 diepvriezer - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/NEG/01 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van een (1) diepvriezer voor LDC Negenhof. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21/09/2017 Pagina 30 van 50 

 

 Raming van de opdracht: 2 500,00 euro inclusief btw. 

 Bedrag van de opdracht: 2 057,99 euro inclusief btw. 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een (1) diepvriezer ” werd een bestek met 

referte 2017/AK/CH/NEG/01 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 2 500,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 5 000,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

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

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

 Metos nv, Gentsesteenweg 518A in 9300 Aalst; 

 Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel; 

 Core concept, Albert Van Cottemstraat 64 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw (via 

Electrolux Belgium nv). 

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

aan de firma Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel voor een 

bedrag van 1 700,82 euro exclusief 21 % btw of 2 057,99 euro inclusief  

21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0951-02/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017002 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag  

van nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een (1) 

diepvriezer” voor het LDC Negenhof. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht voor 

het leveren van een (1) diepvriezer voor het LDC Negenhof te gunnen aan 

de firma Diamond Europe nv, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel 

voor een bedrag van 1 700,82 euro exclusief 21 % btw of 2 057,99 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/01. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0951-02/2350000. 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 
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Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0729 

Investeringen 2017 - LDC Negenhof: aankoop van 1 droogkast - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/NEG/02 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: aankoop van een (1) droogkast voor het  

LDC Negenhof. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 2 500,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 2 082,72 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een (1) droogkast ” werd een bestek met 

referte 2017/AK/CH/NEG/02 opgesteld door de aankoopdienst. 
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De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 2 500,00 euro inclusief btw van het 

totaalproject van 5 000,00 euro inclusief btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

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

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

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

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld, op basis van het advies van 

de aankoopdienst en het visum van de financieel beheerder, de opdracht te gunnen 

aan de firma LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze voor een bedrag van 

1 721,25 euro exclusief 21 % btw of 2 082,72 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017003, algemeen rekeningnummer 0951-02/2350000. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017003 afgeleverd op 28 augustus 2017. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een (1) droogkast” 

voor het LDC Negenhof. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht het 

leveren van een (1) droogkast voor het lokaal dienstencentrum Negenhof te 

gunnen aan de firma LDL Equipment nv, Europalaan 60/64 in 9800 Deinze 
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voor een bedrag van 1 721,25 euro exclusief 21 % btw of 2 082,72 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/02. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017003, algemeen 

rekeningnummer 0951-02/2350000 . 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0730 

Investeringen 2017 - LDC Negenhof: uitvoeren schilderwerken - 

gunnen van de opdracht - bestek 2017/AK/CH/NEG/03 

 

Aanleiding en doel 

 

 Voorwerp van de opdracht: uitvoeren schilderwerken LDC Negenhof. 

 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 Raming van de opdracht: 7 500,00 euro (inclusief btw). 

 Bedrag van de opdracht: 7 124,48 euro (inclusief btw). 

 Duur van de opdracht: éénmalig. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en alle latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en alle latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en alle latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “uitvoeren schilderwerken” werd een bestek met referte 

2017/AK/CH/NEG/03 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 7 500,00 euro inclusief btw.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 18 mei 2017 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en de lijst van de aan te schrijven 

kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 

 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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2017 te bereiken. 

 

Volgende firma diende een offerte in: 

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

 

Op 8 augustus 2017 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Op basis van het advies van de aankoopdienst en het visum van de financieel 

beheerder, de opdracht te gunnen aan de firma Colourful Decor bvba, J. Depauwstraat 

55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor een bedrag van 5 888,00 euro exclusief  

21 % btw of 7 124,48 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

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

enveloppe 2017002, algemeen rekeningnummer 0951-02/2291100. 

 

De financieel beheerder heeft overeenkomstig artikel 92 van het OCMW-decreet van 

19 december 2008 het visum 2017012 afgeleverd op 4 september 2017. 
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Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van 

nazicht van de offertes van 8 augustus 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “uitvoeren schilderwerken” in 

het LDC Negenhof. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de overheidsopdracht voor 

het uitvoeren van schilderwerken in het LDC Negenhof te gunnen aan de 

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

Leeuw voor een bedrag van 5 888,00 euro exclusief 21 % btw of  

7 124,48 euro inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2017/AK/CH/NEG/03. 

 

Artikel 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van 2017 onder enveloppe 2017002, algemeen 

rekeningnummer 0951-02/2291100 . 

 

Artikel 5. De investering van deze opdracht wordt afgeschreven op 10 jaar. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0731 

Collectieve hospitalisatieverzekering 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld akkoord te gaan dat het 

OCMW zal toetreden tot de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij 

hospitalisatie of ernstige ziekte” die de Federale Pensioendienst Gemeenschappelijke 

Sociale dienst voorstelt. 

 

Juridische gronden 

 

De omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een  

 

hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen. 

 

Het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de  
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Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 

27 april 2001. 

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2001, het 

protocol afgesloten tijdens de vergadering van het syndicaal comité van 29 juni 2001 en 

de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2001 betreffende 

de toetreding tot de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of 

ernstige ziekte” van de gemeenschappelijk sociale dienst. 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, en 

alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW, goedgekeurd in 

de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de 

federale pensioendienst (FPD). 

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2017. 

 

Motivering en adviezen 

 

De federale pensioendienst heeft in naam van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten 

georganiseerd. 

 

De collectieve hospitalisatieverzekering werd voor een duur van 4 jaar toegekend aan 

AG Insurance.  

 

Het lastenboek voorziet exact dezelfde waarborgen als deze die tot en met 

31 december 2017 gelden. Bovendien dalen de premies, in vergelijking met 2017, voor 

zowel de uitgebreide als de basisformule. Deze premies zullen ook niet veranderen tijdens 

de eerste twee jaar van het contract. 

 

Overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen opteert het 

OCMW voor de basisformule uit het verzekeringscontract waardoor volgende premies ten 

laste genomen worden door het bestuur: 

 per hoofdverzekerde t.e.m. 20 jaar: 30,70 euro; 

 per hoofdverzekerde van 21 t.e.m 49 jaar: 71,64 euro; 

 per hoofdverzekerde van 50 t.e.m 64 jaar: 112,57 euro. 

 

Financieel advies en visum 

 

De financiële middelen voor de realisatie van dit dossier werden voorzien per beleidsveld 

6221010 (vast benoemden) en 6223010 (contractuelen). 
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Besluit 

Met unanimiteit.  

Enig artikel Dit agendapunt wordt uitgesteld omdat dit dossier eerst aan het BOC moet 

worden voorgelegd om een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen. 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0732 

Toevertrouwen aan het gemeentebestuur van de gunningsprocedure 

voor een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om het gemeentebestuur 

van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in naam en voor rekening van het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op te treden voor het plaatsen en toewijzen van een 

overheidsopdracht met betrekking tot het aanduiden van een externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk voor het gemeentebestuur en OCMW vanaf 

1 januari 2019. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, en 

alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW, goedgekeurd in 

de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 (KB van plaatsing) betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (KB van uitvoering) tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 
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De raadsbeslissing van 20 december 2006 in verband met het afsluiten van een 

overeenkomst met Mensura externe preventiedienst. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het OCMW en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw hebben sinds 

19 december 2006 een overeenkomst met Mensura externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk.  

 

De overeenkomst met Mensura externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

heeft de maximale termijn van vier kalenderjaren (zie arrest Raad van State van 

3 februari 2016) overschreden.  

 

De overeenkomst met Mensura externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

werd op 26 juli 2017 opgezegd per aangetekende brief. De opzeggingstermijn loopt tot en 

met 31 december 2018. 

 

Het is aangewezen om een overheidsopdracht uit te schrijven met het oog op het afsluiten 

van een nieuwe overeenkomst voor geneeskundige controle bij afwezigheid wegens ziekte 

van personeelsleden van het gemeentebestuur en OCMW. 

 

Het advies van het schepencollege van 26 juni 2017. 

 

Het vast bureau van 18 juli 2017. 

 

Financieel advies en visum 

 

De kredieten worden voorzien in de budgetten.  

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om het 

gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in 

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

voor het plaatsen en toewijzen van een overheidsopdracht met betrekking 

tot het aanduiden van een externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk voor het gemeentebestuur en OCMW vanaf 1 januari 2019. 

 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal aan het gemeentebestuur bezorgd 

worden. 

 

Artikel 3. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20170921-0733 

Toevertrouwen aan het gemeentebestuur van de gunningsprocedure 

voor het leveren van elektronische maaltijdcheques 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om het gemeentebestuur 

van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in naam en voor rekening van het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op te treden voor het plaatsen en toewijzen van een 

overheidsopdracht met betrekking tot het leveren van elektronische maaltijdcheques voor 

het gemeentebestuur en OCMW vanaf 1 januari 2018. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, en 

alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW, goedgekeurd in 

de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 (KB van plaatsing) betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (KB van uitvoering) tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

De raadsbeslissing van 11 december 2013 in verband met het afsluiten van een 

overeenkomst met nv. Edenred Belgium voor elektronische maaltijdcheques. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het OCMW en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw hebben sinds 

22 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst met nv Edenred Belgium i.v.m. de 

elektronische maaltijdcheques.  

 

De overeenkomst met nv Edenred Belgium heeft de maximale termijn van vier 

kalenderjaren (zie arrest Raad van State van 3 februari 2016) overschreden.  
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De overeenkomst met nv Edenred Belgium werd op 26 juli 2017 opgezegd per 

aangetekende brief. De opzeggingstermijn loopt tot en met 31 december 2017. 

 

Het is aangewezen om een overheidsopdracht uit te schrijven met het oog op het afsluiten 

van een nieuwe overeenkomst voor het leveren van elektronische maaltijdcheques voor 

personeelsleden van het gemeentebestuur en OCMW. 

 

Het advies van het schepencollege van 26 juni 2017. 

 

Het vast bureau van 18 juli 2017. 

 

Financieel advies en visum 

 

De kredieten worden voorzien in de budgetten.  

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om het 

gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in 

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

voor het plaatsen en toewijzen van een overheidsopdracht met betrekking 

tot het leveren van elektronische maaltijdcheques voor het 

gemeentebestuur en OCMW vanaf 1 januari 2018. 

 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal aan het gemeentebestuur bezorgd 

worden. 

 

Artikel 3. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0734 

Toevertrouwen aan het gemeentebestuur van de gunningsprocedure 

voor het uitvoeren van geneeskundige controle bij afwezigheid 

wegens ziekte 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om het gemeentebestuur 

van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in naam en voor rekening van het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op te treden voor het plaatsen en toewijzen van een 

overheidsopdracht met betrekking tot de geneeskundige controle van personeelsleden van 

gemeentebestuur en OCMW bij afwezigheid wegens ziekte vanaf 1 januari 2018. 
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Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, en 

alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW, goedgekeurd in 

de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 (KB van plaatsing) betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (KB van uitvoering) tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2013 (Wet – rechtsbescherming) betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten. 

 

De raadsbeslissing van 16 april 2014 in verband met het afsluiten van een overeenkomst 

met Mensura Absenteïsme vzw voor medische controle bij afwezigheid wegens ziekte. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het OCMW en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw hebben sinds 2 januari 2014 

een samenwerkingsovereenkomst met Mensura Absenteïsme vzw i.v.m. de geneeskundige 

controle van personeelsleden bij afwezigheid wegens ziekte. De overeenkomst eindigt op 

31 december 2017. 

 

Het is aangewezen om een overheidsopdracht uit te schrijven met het oog op het afsluiten 

van een nieuwe overeenkomst voor geneeskundige controle bij afwezigheid wegens ziekte 

van personeelsleden van het gemeentebestuur en OCMW. 

 

De maatschappelijk assistenten van de algemene sociale dienst vragen na te gaan dat er 

in het lastenboek kan voorzien worden dat er eveneens medische controle kan uitgevoerd 

worden bij cliënten van de sociale dienst van het OCMW waarvan wordt vermoed dat ze 

hun middels GPMI opgelegde verplichtingen omzeilen door het indienen van medische 

attesten. 

 

Raadslid David Van Vooren stelt een amendement voor dat erin bestaat in artikel 2 van de 

beslissing volgende wordt aangevuld: “onder voorwaarde van gunstig advies of het hier 

bepaalde wettelijk mogelijk is”. 
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Financieel advies en visum 

 

De kredieten worden voorzien in de budgetten.  

 

Besluit 

Stemming over het amendement: 

Met 1 stem voor (David Van Vooren) en 9 stemmen tegen (Ann De Ridder, Eddy De Cock, 

Lydie De Smet, Betty Willems, Sarah Van Hassel, Jean Cornand, Eddy Vanisterbeek,  

Nadia Laus, Paul Defranc). 

Stemming over het ontwerpbesluit na behandeling amendement: 

Met 9 stemmen voor (Ann De Ridder, Eddy De Cock, Lydie De Smet, Betty Willems,  

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, Eddy Vanisterbeek, Nadia Laus, Paul Defranc),  

0 stemmen tegen en 1 onthouding (David Van Vooren). 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om het 

gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw machtiging te verlenen om in 

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

voor het plaatsen en toewijzen van een overheidsopdracht met betrekking 

tot de geneeskundige controle van personeelsleden van gemeentebestuur 

en OCMW bij afwezigheid wegens ziekte vanaf 1 januari 2018. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat in het lastenboek 

wordt voorzien dat het controleorganisme eveneens medische controle kan 

uitvoeren bij cliënten van de sociale dienst van het OCMW waarvan wordt 

vermoed dat ze hun opgelegde verplichtingen omzeilen door het indienen 

van medische attesten. 

 

Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing zal aan het gemeentebestuur bezorgd 

worden. 

 

Artikel 4. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0735 

Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) - geïndexeerde forfaitaire 

bedragen 2017 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt kennis gegeven van de brief van 

FEDASIL van 5 juli 2017 waarin de bedragen van de leefgelden voor personen die 

verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) worden meegedeeld. 

 De geïndexeerde richtbedragen voor leefgeld in 2017 voor materiële hulpverlening 

in LOI. 

 De geïndexeerde forfaitaire bedragen toegekend door het Agentschap per 

opvangplaats. 
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Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën van vreemdelingen (opvangwet), en alle latere wijzigingen. 

De beslissing van de raad nr. 3973 van 18 oktober 2000 houdende Opvanginitiatief voor 

kandidaat vluchtelingen – beslissing betreffende de wijze waarop de opgevangen 

asielzoekers wekelijks financiële steun genieten. 

 

Motivering en adviezen 

 

De richtbedragen voor materiële opvang van asielzoekers wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Er is 2017 een indexatie van 1,00 euro voor de categorie ‘volwassene’ en ‘kinderen < 3 

jaar’ t.o.v. 2016. Verder hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bedragen. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de hierna vermelde nieuwe 

geïndexeerde richtbedragen voor materiële opvang van asielzoekers vanaf 

januari 2017 toe te passen in het lokaal opvanginitiatief (LOI) van het OCMW: 

Leefgeld LOI Euro/week 

Volwassene 61 

Kind 3 tot 12 jaar 17 

Kind 12 tot 18 jaar 19 

Verhoging voor kinderen < 3 jaar 31 

 

Artikel 2. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig artikel 

254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op de 

overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20170921-0736 

Bijkomend punt in overeenstemming met artikel 32 van het decreet van  

19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn ingediend door raadslid David Van Vooren: Evaluatie 

overname diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg / schoonmaakhulp aan huis 

 

Aanleiding en doel 

 

Op de OCMW-Raadszittingen van 18/1/2017, 23/3/2017 en 18/5/2017 drukten de 

Raadsleden Ignace Blondeel en David Van Vooren de wens uit een evaluatie te bekomen 
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van de overname van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg / schoonmaakhulp 

aan huis door Sint-Vincentius vzw. Telkens gaf het OCMW-bestuur aan hier de nodige 

stappen voor te zullen ondernemen. 

Op 14/6/2017 stelde OCMW-Raadslid David Van Vooren een schriftelijke vraag aan het 

OCMW-Bestuur omtrent deze evaluatie (evoluties in klanten- en personeelsbestand, 

financiële situatie). Hierop antwoordde het OCMW-Bestuur op 30/6/2017 niet in het bezit 

te zijn van deze gegevens, aangezien de organisatie van de thuiszorgdiensten tot de 

bevoegdheid van Sint-Vincentius vzw behoort. 

Op 30/6/2017 en 21/8/2017 (herinnering) stelde OCMW-Raadslid David Van Vooren een 

identieke schriftelijke vraag aan Dhr. Larmuseau, directeur van Sint-Vincentius vzw. 

Hierop kwam tot op heden geen antwoord. 

Vanuit een bekommernis voor het voormalige personeel en klanten van de OCMW 

thuiszorgdiensten, wordt voorgesteld een degelijke evaluatie van de overname van de 

diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg / schoonmaakhulp aan huis te houden. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het ingediende voorstel van besluit luidt als volgt:  

“Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt het OCMW-bestuur een 

aangetekend schrijven te richten tot Sint-Vincentius vzw met onderstaande inhoud: “ 

Graag hadden wij volgende informatie bekomen met betrekking tot de overname van de 

thuiszorgdiensten van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw door Sint-Vincentius vzw: 

 

Overname dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (vanaf 1/1/2016) 

Klanten 

 Aantal klanten in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Tarieven voor dienstverlening in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal nieuwe klanten in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens overlijden van klant (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door klant (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2015) 

Werknemers 

 Aantal gepresteerde uren in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal VTE werknemers in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens pensionering of overlijden van werknemer (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door werknemer (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2015) 

 % ziekteverzuim in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden overgenomen personeel (huidige 

barema’s en extralegale voordelen) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden sedert 1/1/16 in dienst genomen 

personeel (huidige barema’s en extralegale voordelen) 
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Financieel 

 Resultatenrekening activiteitencentrum gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 

2016 (+ vergelijking met 2015) 

Overige informatie die u nuttig acht. 

 

Overname schoonmaakhulp aan huis in kader van de dienstencheques (vanaf 

1/6/2015) 

Klanten 

 Aantal klanten in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Tarieven voor dienstverlening in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-

1/6/2015) 

 Aantal nieuwe klanten in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens overlijden van klant (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door klant (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 

Werknemers 

 Aantal gepresteerde uren in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal VTE werknemers in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens pensionering of overlijden van werknemer (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door werknemer (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-

1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 % ziekteverzuim in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden overgenomen personeel (huidige 

barema’s en extralegale voordelen) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden sedert 1/6/15 in dienst genomen 

personeel (huidige barema’s en extralegale voordelen) 

Financieel 

 Resultatenrekening activiteitencentrum gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 

2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

Overige informatie die u nuttig acht. 

 

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt het OCMW-bestuur een 

aangetekend schrijven te richten tot Sint-Vincentius vzw met de vraag de evaluatie, 

waarvan sprake in artikel 1, toe te lichten op de OCMW-raadszitting van oktober 2017. 

 

Artikel 3: Indien Sint-Vincentius vzw niet ingaat op de vragen vermeld in artikel 1 en 2, 

verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn het OCMW-bestuur de nodige juridische 

inlichtingen in te winnen om de overname overeenkomst met Sint-Vincentius vzw stop te 

zetten, en het overgenomen personeel opnieuw in dienst te nemen.” 
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Raadslid Eddy De Cock formuleert het standpunt van de meerderheid zoals hierna vermeld 

en vraagt deze stemverklaring in de notulen op te nemen: “Door de vaststelling dat de 

thuiszorgdiensten van het OCMW zwaar verlieslatend waren en er verschillende 

privépartners op dit domein actief zijn, besliste de OCMW-raad de thuiszorgdiensten over 

de dragen aan Sint-Vincentius vzw na een grondige marktraadpleging. Er werd met 

verschillende kandidaten onderhandeld en uiteindelijk gekozen voor Sint-Vincentius vzw. 

Met deze vzw werd een overeenkomst afgesloten waarin onder andere garanties voor het 

door het OCMW overgedragen personeel werden voorzien, zodat er voor het personeel en 

de cliënten geen negatieve gevolgen aan deze overeenkomst waren verbonden. Over de 

opvolging van deze diensten door de OCMW-raad noch over een verantwoording over de 

werking door Sint-Vincentius vzw werd niets voorzien in de vermelde overeenkomst, noch 

in de beslissing van de OCMW-raad. De genomen beslissing heeft als gevolg dat de 

OCMW-raad over deze diensten geen bevoegdheid noch zeggenschap heeft. De 

meerderheid is van mening dat in plaats van Sint-Vincentius te bestoken met een waslijst 

aan vragen, die om ze te kunnen beantwoorden veel opzoekwerk, tijd en energie vergen, 

het de voorkeur geniet om de formele (hiermee verwijzend naar de werkplek van Sint- 

Vincentius in Het Hemelrijck) en informele contacten te onderhouden en te versterken om 

via die weg een positieve en constructieve samenwerkingsrelatie verder op te bouwen en 

in stand te houden. 

Om die redenen zal de meerderheid voorliggend agendapunt niet goedkeuren.” 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met 1 stem voor (David Van Vooren), 8 stemmen tegen (Ann De Ridder, Eddy De Cock, 

Lydie De Smet, Betty Willems, Sarah Van Hassel, Jean Cornand, Eddy Vanisterbeek,  

Paul Defranc) en 1 onthouding (Nadia Laus). 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk gaat niet akkoord met het voorstel een 

degelijke evaluatie van de overname van de diensten gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg / schoonmaakhulp aan huis te houden, met volgende 

artikelen: 

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt het OCMW-bestuur 

een aangetekend schrijven te richten tot Sint-Vincentius vzw met 

onderstaande inhoud: 

Graag hadden wij volgende informatie bekomen met betrekking tot de 

overname van de thuiszorgdiensten van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw door 

Sint-Vincentius vzw: 

 

Overname dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (vanaf 

1/1/2016) 

Klanten 

 Aantal klanten in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Tarieven voor dienstverlening in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal nieuwe klanten in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 

2015) 
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 Wegens overlijden van klant (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door klant (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2015) 

Werknemers 

 Aantal gepresteerde uren in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal VTE werknemers in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 

2015) 

 Wegens pensionering of overlijden van werknemer (+ vergelijking 

met 2015) 

 Wegens stopzetting door werknemer (+ vergelijking met 2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2015) 

 % ziekteverzuim in 2016 (+ vergelijking met 2015) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden overgenomen personeel 

(huidige barema’s en extralegale voordelen) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden sedert 1/1/16 in dienst 

genomen personeel (huidige barema’s en extralegale voordelen) 

 

Financieel 

 Resultatenrekening activiteitencentrum gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg voor 2016 (+ vergelijking met 2015) 

Overige informatie die u nuttig acht. 

 

Overname schoonmaakhulp aan huis in kader van de 

dienstencheques (vanaf 1/6/2015) 

Klanten 

 Aantal klanten in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-

1/6/2015) 

 Tarieven voor dienstverlening in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal nieuwe klanten in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 

2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens overlijden van klant (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door klant (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

Werknemers 

 Aantal gepresteerde uren in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal VTE werknemers in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Aantal contracten die in 2016 werden beëindigd (+ vergelijking met 

2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 
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 Wegens pensionering of overlijden van werknemer (+ vergelijking 

met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door werknemer (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 Wegens stopzetting door vzw (+ vergelijking met 2014 of 

1/6/2014-1/6/2015) 

 % ziekteverzuim in 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-

1/6/2015) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden overgenomen personeel 

(huidige barema’s en extralegale voordelen) 

 Meest recente overzicht arbeidsvoorwaarden sedert 1/6/15 in dienst 

genomen personeel (huidige barema’s en extralegale voordelen) 

Financieel 

 Resultatenrekening activiteitencentrum gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg voor 2016 (+ vergelijking met 2014 of 1/6/2014-1/6/2015) 

Overige informatie die u nuttig acht. 

 

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt het OCMW-bestuur 

een aangetekend schrijven te laten richten tot Sint-Vincentius vzw met de 

vraag de evaluatie, waarvan sprake in artikel 1, toe te lichten op de OCMW-

raadszitting van oktober 2017. 

 

Artikel 3: Indien Sint-Vincentius vzw niet ingaat op de vragen vermeld in 

artikel 1 en 2, verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn het OCMW-

bestuur de nodige juridische inlichtingen in te winnen om de overname 

overeenkomst met Sint-Vincentius vzw stop te zetten, en het overgenomen 

personeel opnieuw in dienst te nemen. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn geniet de voorkeur om met Sint-

Vincentius vzw de formele en informele contacten te onderhouden en te 

versterken om via die weg een positieve en constructieve 

samenwerkingsrelatie verder op te bouwen en in stand te houden. 

 

Artikel 3. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig  

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

Raadslid David Van Vooren vraagt wat de rechtsgrond is om het vast bureau in kennis te 

stellen van het antwoord op mondelinge vragen van een raadslid. Het vast bureau, dat een 

facultatief orgaan is, heeft daar volgens het huishoudelijk reglement geen enkele rol in te 

spelen. Het is niet correct dat andere raadsleden vroeger op de hoogte worden gesteld van 

het antwoord. Het komt de vraagsteller toe om als eerste het antwoord op zijn vraag te 

krijgen. Als die tendens zich voorzet, zal hij alleen nog schriftelijke vragen stellen. 
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Raadslid David Van Vooren zegt vast te stellen dat het al enkele raadszittingen verdacht 

stil is over de voortgang van de bouw van assistentiewoningen op de site van het vroegere 

Wilgenhof. Dat is zowat het belangrijkste dossier van deze legislatuur. Daarom wordt 

voorgesteld op elke raadszitting de voortgang van het dossier als vast agendapunt te 

willen agenderen. 

De voorzitter antwoordt hierop dat als er niks over het dossier wordt gemeld, dat is omdat 

er niks te melden is. Op 4 september 2017 werden de offertes voor de 

architectuuropdracht geopend, en die worden momenteel onderzocht. Iedereen zal worden 

geïnformeerd op het moment dat er informatie kan worden gegeven. 

 

Raadslid David Van Vooren zegt dat het de meeste raadsleden al zal opgevallen zijn dat als 

je de laatste verslagen van de raad en het vast bureau erop naslaat, er op dit ogenblik, en 

eigenlijk al een jaar, een zeer groot personeelsverloop is in woonzorgcentrum Zilverlinde. 

Hij zegt zich daar ernstig zorgen over te maken omdat hij denkt dat dit onvermijdelijk een 

negatieve impact heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. Hij zegt de indruk te 

hebben dat er een weinig proactief personeelsbeleid wordt gevoerd door de directie en het 

OCMW-bestuur, en wil daarom voorstellen dat het OCMW-bestuur samen met de directie 

een actieplan opstelt om de personeelsproblemen in het WZC onder controle te houden. 

Hij verwijst naar zijn recent voorstel om de tijdelijke contracten bij indiensttreding eens 

grondig te evalueren omdat dat een van de redenen is dat mensen naar een ander WZC 

vertrekken omdat ze daar sneller een contract van onbepaalde duur krijgen. Er zijn 

ongetwijfeld nog andere personeelsbeleidsaspecten, en ook de arbeidsorganisatie, die 

grondig in handen moeten worden genomen door het OCMW-bestuur en de directie. 

De voorzitter antwoordt dat de ervaren problemen zich niet exclusief in WZC Zilverlinde 

stellen, maar dat nagenoeg alle WZC in onze regio met dezelfde problemen kampen, wat 

niet wil zeggen dat er niet aan zal worden gewerkt. 

Raadslid David Van Vooren zegt zich als raadslid niet medeplichtig te willen maken aan het 

laten slabakken van de problemen om dan binnen enkele jaren in een scenario van de 

thuiszorgdiensten terecht te komen. 

De voorzitter antwoordt dat niet de fout mag worden gemaakt het woonzorgcentrum te 

vergelijken met de thuiszorgdiensten. 

De secretaris vult aan dat de mogelijkheid om onmiddellijk contracten van onbepaalde 

duur aan te bieden aan verpleegkundigen al door het vast bureau werd besproken. Daarbij 

moet wel rekening worden gehouden met enerzijds de rechtspositieregeling, en anderzijds 

moeten ook de door Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen naar aanleiding van 

de uitgevoerde thema-audit instroom nieuwe medewerkers niet uit het oog worden 

verloren. Voor het aanwerven van medewerkers worden wij ook geconfronteerd met de 

handicap van onze ligging naast Brussel, waardoor onze recruteringsradius beperkter is. 

Daarnaast werd ruim een jaar Mensura onder de arm genomen, en werd er een 

psychosociale risicoanalyse uitgevoerd, waaruit een concreet actieplan resulteerde. Als 

gevolg hiervan loopt er nog steeds een individueel coaching-traject van directie en 

hoofdverpleegkundigen. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

In opdracht 

 

Walter Vastiau Paul Defranc 

wnd. secretaris voorzitter 

 


