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Vergadering van dinsdag 16 januari 2018 –  
goedgekeurde notulen 

 

 
 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

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

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, David Van Vooren, Nadia Laus, 

Godelieve Steens, Dario Di Francesco - raadsleden 

Walter Vastiau - secretaris 

Verontschuldigd:  

 

 

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 

14 december 2017 goed.  

 

Raadslid David Van Vooren zegt dat hij gevraagd had naar een overzicht van de 

energiebesparende maatregelen, wat niet in de notulen werd opgenomen en waar nog 

geen gevolg aan gegeven is. 

 

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. 

 

Motivering en adviezen 

 

De raadsleden worden uitgenodigd op het ‘Smiley feestje’ op dinsdag 16 januari 2018 om 

15.00 uur in het woonzorgcentrum Zilverlinde. 
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Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Enig artikel  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat het ‘Smiley-

feestje’ vandaag heeft plaatsgevonden. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180116-0772 

Aktename verhindering raadslid Ines Torluccio 

 

Aanleiding en doel 

 

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

verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid Ines Torluccio. 

 

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 24, 1°. 

 

De brief van mevrouw Ines Torluccio van 23 november 2017. 

 

Motivering en adviezen 

 

Mevrouw Ines Torluccio stelde de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 

ervan in kennis met ingang van 4 december 2017 voor een periode van minimum  

12 weken tijdelijk verhinderd te zijn om medische redenen, om haar mandaat als OCMW-

raadslid uit te oefenen. Bij haar schrijven was een medisch attest gevoegd. 

 

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 om 

medische redenen van raadslid Ines Torluccio. De verhindering gaat in op  

4 december 2017 voor een periode van minimum 12 weken. 
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DE RAAD 

Nr. 20180116-0773 

Installatie van een raadslid 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge de tijdelijke verhindering om medische redenen van OCMW-raadslid  

Ines Torluccio wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om over te 

gaan tot de installatie van een plaatsvervangend OCMW-raadslid. 

 

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. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 tot verkiezing van de leden van 

de raad voor maatschappelijk welzijn en de goedkeuring van de geloofsbrieven van de 

leden. 

 

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

verhindering OCMW-raadslid Ines Torluccio. 

 

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

van de voorzitter van de gemeenteraad van 16 januari 2018. 

 

Motivering en adviezen 

 

Tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2013 werden de OCMW-raadsleden verkozen, 

waaronder de heer Jean Cornand, eerste opvolger van mevrouw Ines Torluccio. De heer 

Jean Cornand, reeds effectief lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan niet 

opnieuw aangesteld worden. 

 

De heer Dario Di Francesco, wonende Jagersdal 52 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, geboren 

in Ukkel op 05/06/1992, wordt door zijn partij aangebracht als opvolger van mevrouw 

Ines Torluccio. 

 

Na onderzoek van de geloofsbrieven heeft de heer Dario Di Francesco 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, heden, 

16 januari 2018, 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 de heer Dario Di Francesco aan alle door de wet gestelde vereisten en 

is er geen onverenigbaarheid op hem van toepassing, zodat hij in functie kan treden. 

 

Stelt vast dat de heer Dario Di Francesco, behoorlijk daartoe opgeroepen, in de 

vergadering aanwezig is en zijn functie aanvaardt. 
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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 de heer Dario Di Francesco en gaat over tot de dagorde. 

 

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

worden.  

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180116-0774 

Installatie van een raadslid 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge het ontslag van OCMW-raadslid Eddy Vanisterbeek, wordt aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn voorgesteld over te gaan tot de installatie van een opvolgend 

OCMW-raadslid. 

 

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. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 tot verkiezing van de leden van 

de raad voor maatschappelijk welzijn en de goedkeuring van de geloofsbrieven van de 

leden. 

 

De brief van de heer Eddy Vanisterbeek van 13 september 2017 waarin hij meedeelt dat 

hij met ingang van 1 oktober 2017 ontslag wenst te nemen als lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Het schrijven van de heer Eddy Vanisterbeek van 1 oktober 2017 waarin hij meedeelt dat 

hij het mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn terug zal opnemen tot 

wanneer er een opvolger is aangesteld. 

 

De voordrachtakte van de partij CD&V van 12 december 2017. 

 

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

van de voorzitter van de gemeenteraad van 8 januari 2018. 
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Motivering en adviezen 

 

Ingevolge de voordracht van kandidaten is mevrouw Godelieve Steens, wonende 

Watermolenlaan 10 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, geboren in Ruisbroek op 17/06/1942, 

aangeduid als opvolger van de heer Eddy Vanisterbeek, van wiens ontslag als werkend lid 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van deze gemeente en van zijn opvolging 

kennis werd genomen in de gemeenteraad van 21 december 2017. 

 

Na onderzoek van de geloofsbrieven heeft mevrouw Godelieve Steens 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  

8 januari 2018 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 Godelieve Steens 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 Godelieve Steens, 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 Godelieve Steens en gaat over tot de dagorde. 

 

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

worden.  

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180116-0775 

Aanduiden lid in het bijzonder comité senioren - vrijgekomen mandaat 

Eddy Vanisterbeek - kennisname 

 

Aanleiding en doel 

 

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

van mevrouw Godelieve Steens als lid van het bijzonder comité senioren. 

 

Juridische gronden 

 

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

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 
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De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20170622-0698 van  

22 juni 2017 houdende aanduiding van de heer Eddy Vanisterbeek als lid bijzonder 

comité senioren. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden houdende installatie 

nieuw raadslid, mevrouw Godelieve Steens, in opvolging van de heer Eddy Vanisterbeek. 

 

De brief van de heer Eddy Vanisterbeek van 13 september 2017 waarin hij zijn ontslag 

aanbiedt als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Sint-

Pieters-Leeuw met ingang van 1 oktober 2017. 

 

Het schrijven van de heer Eddy Vanisterbeek van 1 oktober 2017 waarin hij bevestigt zijn 

mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn te blijven uitoefenen tot er een 

opvolger gekend is. 

 

Aanleiding en doel 

 

De heer Eddy Vanisterbeek werd verkozen als lid van het bijzonder comité senioren. 

 

Artikel 60 § 3 al.7 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat “Als het mandaat als 

lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een 

verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, een 

vervanger aan, behalve als het lid in het vast bureau of bijzonder comité was verkozen 

als jongste in jaren bij staking van stemmen. De aanduiding verloopt, voor wat betreft 

het vast bureau, overeenkomstig § 4, eerste lid. 

 

De secretaris brengt de aanduiding van mevrouw Godelieve Steens als lid van het 

bijzonder comité senioren overeenkomstig artikel 60 § 3 van het decreet van  

19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn ter kennis aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Alle 

leden die voorkomen op dezelfde voordrachtakte waarvan sprake in bovenvermeld 

artikel van het decreet verklaren mevrouw Godelieve Steens aan te duiden als lid 

van het bijzonder comité senioren ter vervanging van de heer Eddy Vanisterbeek. 

 

De secretaris heeft de verklaringen ontvangen op 5 januari 2017. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van 

mevrouw Godelieve Steens, en voorgedragen op dezelfde voordrachtakte 

als de heer Eddy Vanisterbeek, tot lid van het bijzonder comité senioren. 
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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. 20180116-0776 

Aanduiden plaatsvervangend afgevaardigde om het OCMW te 

vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van 

Haviland Intercommunale IgSv 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge het ontslag van de heer Eddy Vanisterbeek als lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, moet hij vervangen worden als plaatsvervangende 

afgevaardigde van het OCMW op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale IgSv tot en met 31 december 2018. 

 

Juridische gronden 

 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

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

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Beslissing nr. 20160519-0565 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 2016 

betreffende toetreding tot Haviland Intercommunale IgSv. 

 

Beslissing nr. 20170622-0700 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2017 

betreffende aanduiden effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger om het OCMW te 

vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale IgSv. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op  

24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 

van 16 april 1965 onder het nummer 8226. 

 

Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 

ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde is een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van  

6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

Inzonderheid de bepalingen van artikel 44 van het Decreet. 
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De beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van 

Haviland Intercommunale IGSV te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op  

10 november 2019. 

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2017 werd de heer  

Eddy Vanisterbeek aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde om het OCMW te 

vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale IgSv tot en met 31 december 2018. 

 

Ingevolge het ontslag van de heer Eddy Vanisterbeek als lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om 

een plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden om het OCMW te vertegenwoordigen 

op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale IGSV tot en met 

31 december 2018. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met 6 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding en 3 blanco’ s. 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevrouw Ann De Ridder, 

OCMW-raadslid, wonende Garebaan 29 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan als 

plaatsvervangend afgevaardigde om het OCMW te vertegenwoordiger op de 

statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale IgSv tot 

en met 31 december 2018. 

 

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. 20180116-0777 

Aanduiden afgevaardigde in het beheerscomité van de interlokale 

vereniging “Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand” 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge de toetreding van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw tot de interlokale vereniging 

"Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand" moet de raad voor maatschappelijk 

welzijn een afgevaardigde aanduiden voor het Beheerscomité. 
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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 beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20171024-0740 van  

24 oktober 2017 houdende de toetreding tot de interlokale vereniging "Regionaal 

tewerkstellingsbeleid zuidwest rand", en goedkeuring van de statuten van de vereniging.  

 

Motivering en adviezen 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste toe te treden tot de interlokale vereniging 

"Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand". 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet nu zowel een afgevaardigde als een 

plaatsvervangend afgevaardigde aanduiden in het beheerscomité van de interlokale 

vereniging "Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand". 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Bij geheime stemming.  

Met 6 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding en 3 blanco’ s. 

Artikel 1. De heer Paul Defranc, OCMW-voorzitter, wonende Jan Vandersteenstraat 5A 

in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, wordt aangesteld als lid van het beheerscomité 

van de interlokale vereniging "Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest 

rand". 

 

Artikel 2 De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het 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. 20180116-0778 

Aanduiden plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité van 

de interlokale vereniging “Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest 

rand” 

 

Aanleiding en doel 

 

Ingevolge de toetreding van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw tot de interlokale vereniging 

"Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand" moet de raad voor maatschappelijk 

welzijn een plaatsvervangend afgevaardigde aanduiden voor het Beheerscomité. 
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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 beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20171024-0740 van  

24 oktober 2017 houdende de toetreding tot de interlokale vereniging "Regionaal 

tewerkstellingsbeleid zuidwest rand", en goedkeuring van de statuten van de vereniging.  

 

Motivering en adviezen 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste toe te treden tot de interlokale vereniging 

"Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand". 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet nu zowel een afgevaardigde als een 

plaatsvervangend afgevaardigde aanduiden in het beheerscomité van de interlokale 

vereniging "Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand". 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Bij geheime stemming.  

Met 6 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding en 3 blanco’ s. 

Artikel 1. De heer Eddy De Cock, OCMW-raadslid, wonende Brusselbaan 338 in  

1600 Sint-Pieters-Leeuw wordt aangesteld als plaatsvervangend lid van het 

beheerscomité van de interlokale vereniging "Regionaal 

tewerkstellingsbeleid zuidwest rand". 

 

Artikel 2 De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het 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. 20180116-0779 

WZC Zilverlinde - bijzonder bestek 2017-066-linnen: voorstel tot 

gunnen van de opdracht 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. 

 



Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/01/2018 Pagina 11 van 18 

 

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 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. 

 

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. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20170921-0718 van  

21 september 2017 betreffende het vaststellen van de lastvoorwaarden voor de 

dienstverlening WZC Zilverlinde linnenbehandeling. 

 

Motivering en adviezen 

 

Het huidige contract linnenbehandeling vervalt op 31 januari 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 bewoners linnen, huur en onderhoud plat 

linnen, huur en onderhoud beroepskledij“ werd een bestek met referte 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 werd voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
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Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

De aankondiging van opdracht 2017-529815 werd gepubliceerd op 2 oktober 2017 op 

nationaal niveau. 

 

De aankondiging van opdracht 2017/S 192-393609 werd gepubliceerd op 6 oktober 2017 

in heet Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 november 2017 op 10.00 uur te 

bereiken. 

 

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 7 maart 2018. 

 

Er werden 3 offertes ontvangen: 

• CleanLease nv, Vullaertstraat 73 in 8730 Oedelem (116 851,79 euro excl. btw of  

141 390,67 euro incl. 21 % btw); 

• Was- en Nieuwkuisbedrijf Dumoulin nv, Zandvoordestraat 91 in 8902 Zillebeke 

(87 492,03 euro excl. btw of 105 865,36 euro incl. 21 % btw) 

• Wasserij Gaverland nv, Doornpark 17 in 9120 Beveren (82 811,05 euro excl. btw 

of 100 201,37 euro incl. 21 % btw) 

 

Op 19 december stelde de aankoopdienst het verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch 

meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder zijnde, 

Was- en Nieuwkuisbedrijf Dumoulin nv, Zandvoordestraat 91 in 8902 Zillebeke, tegen 

het nagerekende inschrijvingsbedrag van 87 492,03 euro excl. btw of 105 865,36 euro 

incl. 21 % btw . 

 

Financieel advies en visum 

 

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

budgetcodes 6164000/4/0950 en 6232100/2/0115 en in het budget van de volgende 

jaren. 

 

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

19 december 2008 het visum 2018001 afgeleverd op 8 januari 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het verslag 

van nazicht van de offertes van 19 december 2017. 

 

Artikel 2. 

 

Het verslag van nazicht van de offertes van 19 december 2017 in bijlage 

maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

 

Artikel 3. 

 

De opdracht “huur en onderhoud bewonerslinnen, huur en onderhoud plat 

linnen, huur en onderhoud beroepskledij” wordt gegund aan de meest 

voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder 
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zijnde, Was- en Nieuwkuisbedrijf Dumoulin nv, Zandvoordestraat 91 in 8902 

Zillebeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 87 492,03 euro 

excl. btw of 105 865,36 euro incl. 21 % btw. 

 

Artikel 4. 

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met nr. 2017-066-linnen. 

 

Artikel 5. 

 

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het 

exploitatiebudget van 2018, budgetcodes 6164000/4/0950 en 

6232100/2/0115 en in het budget van de volgende jaren. 

 

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. 20180116-0780 

LDC Meander - bijzonder bestek 2017-084: voorstel tot gunnen van de 

opdracht dienstverlening pedicure 

 

Aanleiding en doel 

 

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven met als voorwerp “dienstverlening 

pedicure” in het lokaal dienstencentrum Meander voor een looptijd van 3 jaar. 

Het huidige contract vervalt op 31 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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van 30 000 euro excl. btw niet bereikt). 

 

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. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20171024-0742 van 

24 oktober 2017 betreffende het vaststellen van de lastvoorwaarden voor de 

dienstverlening pedicure. 

 

Motivering en adviezen 

 

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

nr. 2017-084 opgesteld door de aankoopdienst. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12 396,70 euro excl. btw of 15 000,00 

euro incl. 21% btw. 

 

De volgende dienstverleners werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Leen Van Craenenbroeck, Bodegemstraat 164 in 1740 Ternat; 

• Miranda Simon, Jaak Calloenstraat 33 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Ellen Brisaert, Hoogstraat 112 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Jolanke Decrick, Uebergdreef 5 in 9160 Lokeren; 

• Stiene Vandenbranden, Molenveld 75 in 1653 Dworp. 

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 7 december 2017 bereiken. 

De verbintenistermijn bedraagt 90 kalenderdagen en eindigt op 7 maart 2018. 

 

Het bestuur ontving 3 offertes: 

• Miranda Simon, Jaak Calloenstraat 33 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

(Prijs/behandeling: 19,00 euro, korting die afgestaan wordt voor het gebruik 

van het lokaal is 10 %). 

• Leen Van Craenenbroeck, Bodegemstraat 164 in 1740 Ternat  

(Prijs/behandeling: 30,00 euro, korting die wordt afgestaan voor gebruik van 

het lokaal is 10 %). 

• Ellen Brisaert, Hoogstraat 112 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw  

(Prijs/behandeling: 20,00 euro, korting die wordt afgestaan voor het gebruik 

van het lokaal is 10 %). 

 

De aankoopdienst stelde op datum 29 december 2017 een verslag van nazicht van de 

offertes op. 

De centrumverantwoordelijke, mevrouw Wenke Peetroons, heeft op 28 december 2017 

een gesprek gehad met Miranda Simon en Ellen Brisaert. 

 

De aankoopdienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht 

te gunnen aan mevrouw Ellen Brisaert, Hoogstraat 112 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

(Prijs/behandeling: 20,00 euro, korting dewelke wordt afgestaan voor het gebruik van 

het lokaal is 10 %). 
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Financieel advies en visum 

 

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

budgetsleutel 6163000/04/0953 (kosten) en budgetsleutel 7030000/047/0953 

(opbrengsten), en in het budget van de volgende jaren. 

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

19 december 2008 het visum 2018002 afgeleverd op 8 januari 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het verslag 

van nazicht van de offertes van 29 december 2017, opgesteld door de 

aankoopdienst. 

 

Artikel 2. Het verslag van nazicht van de offertes van 29 december 2017 in bijlage 

maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

 

Artikel 3. De opdracht “dienstverlening pedicure” wordt gegund aan mevrouw Ellen 

Brisaert, Hoogstraat 112 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Prijs/behandeling: 

20,00 euro, korting dewelke wordt afgestaan voor het gebruik van het 

lokaal is 10 %). 

 

Artikel 4. De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de 

lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017-084. 

 

Artikel 5. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

exploitatiebudget 2018, onder budgetsleutel 6163000/04/0953 (kosten) en 

budgetsleutel 7030000/047/0953 (opbrengsten), en in het budget van de 

volgende jaren. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing word 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 verwijst naar de beslissing waarbij een aanstelling van een 

halftijds medewerker wordt ingetrokken, en verbaast zich erover dat er geen beslissing 

wordt voorgesteld om deze halftijdse betrekking via aanwerving in te vullen. 

De secretaris antwoordt dat de vacantverklaring van de halftijdse functie van 

maatschappelijk assistent door de vorige raadsvergadering werd goedgekeurd, en dat 

aangezien de kandidaten uit de wervingsreserve verzaken aan een aanstelling, de nodige 

acties worden ondernomen om een selectieprocedure op te starten. 
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Raadslid David Van Vooren wijst erop dat de provincie Vlaams-Brabant recent een 

subsidieoproep lanceerde betreffende subsidieretentie, en vraagt of Sint-Pieters-Leeuw 

daarop zal intekenen. 

De burgemeester antwoordt dat dit als agendapunt op de dagorde van de gemeenteraad 

van 25 januari 2018 is opgenomen, en dat de beslissing een bepaling bevat dat dit door  

het OCMW zal worden uitgevoerd. De informatie was immers te laat beschikbaar om dit 

als agendapunt op te nemen op de agenda van de vergadering van heden. Gezien er 

unanimiteit bestaat om op deze subsidieoproep in te gaan beslist de raad met 

unanimiteit een agendapunt toe te voegen aan de agenda: “Projectoproep 

subsidieretentie Provincie Vlaams-Brabant.” 

 

Nr. 20180116-0781 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat in overeenstemming met 

artikel 39 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met 

unanimiteit akkoord om een bijkomend punt in bespreking te nemen: 

Projectoproep subsidieretentie Provincie Vlaams-Brabant 

 

 

Aanleiding en doel 

 

De provincie Vlaams-Brabant startte in 2017 twee proefprojecten rond “subsidieretentie”  

te Halle en Tienen. Binnen deze proefprojecten stelt de provincie een bedrag van 

maximaal 300 000 euro ter beschikking aan beide OCMW’ s voor het uitvoeren van 

noodzakelijk renovatiewerken op vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en 

energiezuinigheid bij noodkopers/bewoners met voorrang aan 65+. 

 

In het budget van 2018 voorziet de provincie Vlaams-Brabant een budget voor het 

opzetten van extra projecten "subsidieretentie" volgens het reeds toegepast principe van 

het pilootproject in Tienen en Halle. Hiervoor werd een projectoproep gelanceerd naar 

alle gemeenten en OCMW’ s van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

Juridische gronden 

 

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

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Open oproep subsidieretentie van de Provincie Vlaams-Brabant van 27 december 2017. 

 

Motivering en adviezen 

 

Voor het proefproject te Halle “Sint-Rochus knapt op” werd er een gebied afgebakend 

van enkele straten binnen de wijk Sint-Rochus. Binnen dit project wil men verschillende 

woningen gaan renoveren en wordt er beoogd om ouderen en mensen met een laag 

inkomen te helpen om de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te 

verbeteren. Een belangrijk instrument hierbij is de subsidieretentie, waarbij verbouwers 

een subsidie van max. 30 000 euro verkrijgen die pas moet terugbetaald worden op het 

ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt. Hiervoor ging de provincie Vlaams-

Brabant in november 2017 een samenwerkingsovereenkomst aan met het OCMW Halle, 

waarbij een budget voor 10 woningen ter beschikking werd gesteld aan het OCMW.  
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Ook andere inwoners van het afgebakende gebied worden betrokken bij het bouwblok 

project door middel van een globale informatie-, en sensibiliseringscampagne. Hiervoor  

wordt er samengewerkt met verschillende partners onder de vorm van een stuurgroep: 

Provincie, OCMW, IGS woonwinkel Zennevallei, dienst RO, dienst milieu, Pajopower en 

Groep Intro. 

 

Binnen de huidige projectoproep kunnen de OCMW’ s/gemeenten, net zoals in de 

proefprojecten, een bedrag van maximaal 10 x 30 000 euro aanvragen voor het opzetten 

van een project “subsidieretentie”. De provincie voorziet technische begeleiding, laat een 

schatting uitvoeren bij elke woning waarop subsidieretentie van toepassing is, levert de 

nodige documenten, de samenwerkingsovereenkomst en de tussenovereenkomst aan en 

regelt de opvolging van administratieve dossiers i.s.m. de aanvrager. 

 

Aan het OCMW / de gemeente worden er vanuit de provincie volgende engagementen 

gevraagd: 

 

• Hypotheek nemen op de woning waarop de subsidieretentie van toepassing is; 

• Uitbetalen van facturen van renovaties na goedkeuring technisch begeleider 

provincie; 

• Meezoeken naar geschikte gebruikers van subsidieretentie; 

• Tussenovereenkomst afsluiten (tussen gebruiker en OCMW / gemeente) op 

initiatief van de provincie; 

• Eigen personeel inbrengen; 

• Bouwblok afbakenen;  

• Tijdstabel opstellen voor uitvoering van het project. 

 

Voor de toepassing van het project wordt er, vanuit IGS Woonbeleid Zennevallei, 

voorgesteld om het project toe te passen in Ruisbroek binnen de driehoek Stationsstraat-

Fabriekstraat-Kleine Brugstraat. Meer specifiek werden ook volgende straten aangehaald 

door de technisch adviseur van de woonwinkel: Pieter Michielsstraat, Reystraat, Jan 

Ruusbroeckstraat, Pieter Cornelisstraat. 

 

Wat betreft de tijdstabel wordt er voorgesteld om in het voorjaar van 2018 de nodige 

contacten te leggen met eventuele partners binnen het project en concrete afspraken te 

maken betreffende de rolverdeling. Zo dient er een samenwerkingsovereenkomst te 

worden aangegaan tussen gemeente / OCMW en de provincie en zal er, naast het 

personeel van IGS Woonbeleid Zennevallei, extra personeel moeten worden ingezet voor 

de opvolging van het project. Binnen het OCMW van Halle werd er bv. een halftijdse VTE 

ingeschakeld. In de periode mei-juni 2018 kan het project bekend gemaakt worden bij de 

inwoners van het afgebakende gebied, zodat men in het najaar van 2018 van start kan 

gaan met de geselecteerde dossiers voor subsidieretentie.  

 

In bijlage kan de projectoproep worden geraadpleegd, samen met het document van de 

projectaanvraag. Deze dient ten laatste 1 februari 2018 bezorgd te worden aan de 

provincie.  

 

Het positief advies van de Woonwinkel Zennevallei. 
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Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit. 

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

een projectaanvraag in het kader van het project “subsidieretentie” van 

de provincie Vlaams-Brabant. 

 

Artikel 2. De gemeente en het OCMW stellen het nodige personeel ter beschikking 

voor de uitvoering van dit project. 

 

 

 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

In opdracht 

 

 

Walter Vastiau Paul Defranc 

secretaris voorzitter 

 


