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Vergadering van donderdag 20 september 2018 - ontwerpnotulen 
 

 
 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitterAnn De Ridder, Eddy De Cock,  

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

Ines Torluccio, David Van Vooren, Nadia Laus, Godelieve Steens, - 

raadsleden 

Walter Vastiau - algemeen directeur 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

DE RAAD 

 

Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

 

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

17 juli 2018 goed.  

 

 

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 voor de pensioenviering van mevrouw  

Hilde Van de Meerssche, logistiek medewerker lokaal dienstencentrum Negenhof en 

technisch beambte cel schoonmaak gemeente Sint-Pieters-Leeuw, op vrijdag  

28 september 2018 om 14 uur in het lokaal dienstencentrum Negenhof. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

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

de pensioenvoering van mevrouw Hilde Van de Meerssche. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het overlijden van 

de heer Jacques Jonville, vader van gemeenteraadslid Guy Jonville, en 

schoonvader van Karin Lievens, hoofdverpleegkundige WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het overlijden van 

de heer Guido Geldhof, directeur van de Sint-Stevensschool en echtgenoot 

van Bernadette De Clippeleir, kinesiste in het WZC Zilverlinde. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0853 

Beëindiging van de periode van verhindering van OCMW-raadslid - aktename 

 

Aanleiding en doel 

 

Conform artikel 26 al. 3 van het OCMW-decreet wordt aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn gevraagd akte te nemen van de beëindiging van 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 26. 

 

Het raadsbesluit nr. 20180116-0772 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

16 januari 2018, waarbij akte werd genomen van de verhindering om medische 

redenen van OCMW-raadslid Ines Torluccio. 

 

Motivering en adviezen 

 

Mevrouw Ines Torluccio werd bij raadsbesluit van 7 januari 2013 geïnstalleerd als OCMW-

raadslid voor de partij ‘PF’. 

 

Het raadslid meldde dat zij om medische redenen vanaf 4 december 2017 tijdelijk is 

verhinderd om haar mandaat als OCMW-raadslid uit te oefenen en dit voor een periode 

van minimum 12 weken. Zij wenst vervangen te worden. 

 

Gedurende deze periode van verhindering om medische redenen is het OCMW-raadslid, 

volgens artikel 26 al. 1 van het OCMW-decreet, op haar verzoek, vervangen door haar 

opvolger. 

 

In zitting van 16 januari 2018 nam de raad voor maatschappelijk welzijn akte van deze 

verhindering om medische redenen en werd de heer Dario Di Francesco geïnstalleerd als 

OCMW-raadslid gedurende de verhindering van mevrouw Ines Torluccio. 
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Aan de periode van verhindering is een einde gekomen waardoor ze vanaf  

20 september 2018 haar mandaat opnieuw kan opnemen. 

 

Conform artikel 26 al. 3 van het OCMW-decreet komt het aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn toe om akte te nemen van de beëindiging van de periode van 

verhindering. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

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

periode van verhindering van OCMW-raadslid Ines Torluccio.  

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0854 

Ontslag lid bijzonder comité senioren - kennisname 

 

Aanleiding en doel 

 

Conform artikel 60, § 5 van het OCMW-decreet heeft raadslid Jean Cornand zijn ontslag 

als lid van het bijzonder comité senioren gegeven. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

 

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 60, § 5. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij de heer Jean Cornand 

werd verkozen als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20171214-0755 van  

14 december 2017 waarbij de heer Jean Cornand werd aangeduid als lid van het 

bijzonder comité senioren. 

 

Motivering en adviezen 

 

De heer Jean Cornand deelde zijn ontslag als lid van het bijzonder comité senioren 

schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Artikel 60, § 5 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

het vast bureau en de bijzondere comités bepaalt dat het ontslag definitief is na 

ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
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welzijn en dat het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft deel uitmaken 

van het vast bureau of bijzonder comité tot zijn opvolger aangewezen of verkozen is.  

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Enig artikel De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van 

raadslid Jean Cornand als lid van het bijzonder comité senioren. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0855 

Aanduiden lid in het bijzonder comité senioren - vrijgekomen mandaat - kennisname 

 

Aanleiding en doel 

 

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

van de mevrouw Ines Torluccio 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, in het bijzonder artikel 60, § 3. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20130107-0009 van  

7 januari 2013 houdende de verkiezing van de leden van het bijzonder comité senioren. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 20180920-x van heden 

betreffende kennisname ontslag als lid van het bijzonder comité senioren van de  

heer Jean Cornand. 

 

De brief van de heer Jean Cornand waarin hij zijn ontslag aanbiedt als lid van het 

bijzonder comité senioren. 

 

Aanleiding en doel 

 

Artikel 60, § 3 al. 7 van het OCMW-decreet 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 algemeen directeur brengt de aanduiding van mevrouw Ines Torluccio als lid van 

het bijzonder comité senioren overeenkomstig artikel 60, § 3 van het OCMW-decreet 
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ter kennis aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Alle leden die voorkomen op 

dezelfde voordrachtsakte waarvan sprake in bovenvermeld artikel van het decreet 

verklaren mevrouw Ines Torluccio aan te duiden als lid van het bijzonder comité 

senioren, in opvolging van de heer Jean Cornand, die ontslag heeft genomen als lid 

van het bijzonder comité senioren. 

 

De algemeen directeur heeft de verklaringen ontvangen. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

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

verklaring waarbij de meerderheid van de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als 

vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, mevrouw Ines Torluccio aanduiden als lid van het 

bijzonder comité senioren, in opvolging van de heer Jean Cornand, die 

ontslag heeft genomen als lid van het bijzonder comité senioren. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0856 

Tijdelijke en definitieve aanstelling van een coördinerend raadgevend arts (CRA) 

voor het WZC Zilverlinde 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de beslissing van het  

vast bureau nr. 180807-21 tot aanwijzing van dokter Michel Roelandt als coördinerend en 

raadgevend arts (CRA) voor het woonzorgcentrum Zilverlinde voor de periode van  

13 augustus 2018 tot 3 februari 2019 te bekrachtigen  

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de kandidatuur van dokter 

Liesbeth Cromphout te weerhouden voor de invulling van de taak van coördinerend 

raadgevend arts WZC Zilverlinde vanaf februari 2019. 

 

Juridische gronden 

 

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

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 

 

Het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor 

de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging 

of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels, en alle latere wijzigingen. 
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Het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de 

voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, 

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de 

rustoorden voor bejaarden, artikel 29. 

 

De raadsbeslissing nr. 20160623-0574 houdende opstarten procedure voor de aanstelling 

van een coördinerend raadgevend arts (CRA) voor het WZC Zilverlinde. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen 

voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor 

dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels, dat op 9 maart 2014 

werd gewijzigd alsook bij besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 staat 

onder artikel 4 punt h de verplichting voor de aanduiding van een coördinerend 

raadgevend arts, alsook zijn verplichtingen, taken en wijze van aanduiding. 

 

Aangezien het huidige contract ten einde is, werd de procedure voor de aanstelling van 

een nieuwe CRA opgestart. 

 

Zoals aangegeven in het koninklijk besluit, werd de huisartsenkring van Sint-Pieters-

Leeuw aangeschreven. Deze omvat alle huisartsen die de bewoners van het 

woonzorgcentrum Zilverlinde verzorgen. 

 

De huisartsenkring Zennevallei ontving één kandidatuur van dokter Liesbeth Cromphout. 

Zij is bereid om vanaf februari 2019 de taak van coördinerend raadgevend arts op zich te 

nemen voor het WZC Zilverlinde. 

 

De directeur ad-interim WZC Zilverlinde nam contact met dokter Michel Roelandt. Deze is 

bereid de rol van coördinerend raadgevend arts te vervullen in afwachting van de opstart 

van dokter Liesbeth Cromphout.  

 

Op voorstel van het vast bureau van 7 augustus 2018. 

 

Financieel advies en visum 

 

Voor de vergoeding van de coördinerend raadgevend arts is er budget voorzien onder 

budgetcode 2018/6163100/04/0953. 

 

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

19 december 2008 het visum 2018008 afgeleverd op 5 september 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het  

vast bureau nr. 180807-21 tot aanwijzing van dokter Michel Roelandt als 

coördinerend en raadgevend arts (CRA) voor het woonzorgcentrum 

Zilverlinde. 
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Artikel 2. Er wordt een tijdelijke overeenkomst afgesloten met dokter Michel Roelandt 

voor de periode van 13 augustus 2018 tot 3 februari 2019. De inhoud van 

de tijdelijke overeenkomst is als volgt: 

 

BASISOVEREENKOMST TUSSEN HET RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS  

WZC ZILVERLINDE EN DE COÖRDINEREND EN RAADGEVEND ARTS 

 

TUSSEN 

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, dat het 

rust- en verzorgingstehuis WZC Zilverlinde, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

beheert, vertegenwoordigd door de heer Walter Vastiau, algemeen directeur, en de heer 

Paul Defranc, voorzitter,  

 

hierna “het RVT” genaamd;  

 

EN 

 

Dr. Michel Roelandt, huisarts met RIZIV-Nummer 1.04176.02.004 met praktijkadres 

Europalaan 13-15, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

 

hierna “de arts” genaamd; 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

Artikel 1: 

Deze overeenkomst heeft tot doel de medische zorgverlening van de bewoners in het RVT 

te structureren en te optimaliseren. 

 

Deze overeenkomst wil de belangen van de ouderen en/of zorgbehoevende bewoners van 

het RVT vooropstellen en beschermen. 

 

Artikel 2:  

Het RVT wijst de arts conform de vigerende erkenningsnormen (KB d.d. 2 december 1982, 

bijlage 1, punt B.3.h) aan als coördinerend en raadgevend arts (CRA) ad interim van  

13 augustus 2018 tot 3 februari 2019. 

 

Artikel 3:  

De arts is als CRA lid van het verzorgend team en kan in deze hoedanigheid de 

vergaderingen van het team bijwonen (op uitnodiging). 

 

Artikel 4: 

De arts heeft als CRA een adviserende en medisch-organisatorische opdracht. Conform de 

vigerende erkenningsnormen omvat zijn taak:  

1. In relatie met medisch korps 

a) Het organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve 

overlegvergaderingen met behandelende artsen; 

b) De coördinatie en organisatie van de continuïteit van de medische zorg; 

c) De coördinatie van de samenstelling en het bijhouden van de medische dossiers 

van de behandelende artsen; 
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d) De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar 

opleveren voor de bewoners of het personeel; 

e) In overleg met de behandelende artsen, de coördinatie van het zorgbeleid. Wat 

de geneesmiddelen betreft, omvat dit ten minste het opstellen en gebruik van 

een geneesmiddelenformularium. 

2. Inzake vorming en bijscholing 

a) De organisatie van bijscholingsactiviteiten waarop alle behandelende artsen 

worden uitgenodigd; 

b) Het meewerken aan de organisatie van de bijscholingsactiviteiten van 

verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel, als ook de uitbouw van 

de algemene hygiëne in de instelling;  

c) Het aandacht besteden aan de palliatieve zorg in het RVT, in het bijzonder aan 

de opleiding ter zake van het verzorgend, paramedisch en verpleegkundig 

personeel. 

 

Deze taak kan wijzigen wanneer wijzigingen aan de normen dit zouden vereisen. 

 

Artikel 5: 

Indien de situatie dit vereist, kan de directie een beroep doen op de CRA. 

 

Artikel 6:  

De arts ontvangt voor de functie als CRA een vergoeding gelijk aan het bedrag dat het 

OCMW van het RIZIV ontvangt ter vergoeding van de functie van CRA, conform artikel 29 

van het Ministerieel Besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de 

voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van 

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust -en verzorgingstehuizen en in de 

rustoorden voor bejaarden. De CRA ad interim bezorgt maandelijks een ereloonnota op 

aan de financiële dienst van het OCMW. Het WZC stelt de CRA onmiddellijk in kennis van 

iedere wijziging van het aantal erkende RVT bedden.  

 

Artikel 7:  

De arts voert de in artikel 4 omschreven opdrachten en prestaties uit in overleg met de 

directie.  

 

Artikel 8: 

Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur tot de opstart kan gebeuren van de 

nieuwe gemandateerde CRA arts, vermoedelijk 3/2/2019. De CRA ad interim behoudt zijn 

functie tot de gemandateerde CRA zijn functie opneemt.  

 

Artikel 9:  

Beide partijen erkennen uitdrukkelijk het “sui generis”- karakter van deze overeenkomst, 

die is aangegaan buiten elke band van ondergeschiktheid en waarbij de arts onderworpen 

is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.  

 

Artikel 10:  

De arts oefent zijn functie als CRA uit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij verbindt 

er zich toe een passende verzekering af te sluiten tegen de risico’s van zijn burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen alle risico’s die de uitoefening van deze functie in de instelling 

meebrengt. 
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Aldus opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw, op 31 juli 2018, in twee oorspronkelijke 

exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 

De arts,     Namens het OCMW, 

     

 

 

dokter     algemeen directeur   voorzitter  

Michel Roelandt    Walter Vastiau   Paul Defranc 

 

Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de kandidatuur van dokter 

Liesbeth Cromphout te weerhouden voor de invulling van de taak van 

coördinerend raadgevend arts WZC Zilverlinde vanaf 4 februari 2019. 

Betrokkene zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 

 

Artikel 4. Er wordt een overeenkomst voor onbepaalde duur afgesloten met dokter 

Liesbeth Cromphout vanaf 4 februari 2019. De overeenkomst kan te allen 

tijde door één van beide partijen beëindigd worden mits inachtneming van 

een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend door een aangetekend 

schrijven. De inhoud van de overeenkomst is als volgt:  

 

BASISOVEREENKOMST TUSSEN HET RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS  

WZC ZILVERLINDE EN DE COÖRDINEREND EN RAADGEVEND ARTS 

 

TUSSEN 

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, dat het 

rust- en verzorgingstehuis WZC Zilverlinde, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

beheert, vertegenwoordigd door de heer Walter Vastiau, algemeen directeur, en  

de heer Paul Defranc, voorzitter,  

 

hierna “het RVT” genaamd;  

 

EN 

 

Dr. Liesbeth Cromphout, huisarts met RIZIV-Nummer 1-79292-61-004 met 

praktijkadres Schaliestraat 21, 1602 Vlezenbeek, 

 

hierna “de arts” genaamd; 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

Artikel 1: 

Deze overeenkomst heeft tot doel de medische zorgverlening van de bewoners in het RVT 

te structureren en te optimaliseren. 

 

Deze overeenkomst wil de belangen van de ouderen en/of zorgbehoevende bewoners van 

het RVT vooropstellen en beschermen. 
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Artikel 2:  

Het RVT wijst de arts conform de vigerende erkenningsnormen (KB d.d. 

2 december 1982, bijlage 1, punt B.3.h) aan als coördinerend en raadgevend arts (CRA). 

 

Artikel 3:  

De arts is als CRA lid van het verzorgend team en kan in deze hoedanigheid de 

vergaderingen van het team bijwonen (op uitnodiging). 

 

Artikel 4: 

De arts heeft als CRA een adviserende en medisch-organisatorische opdracht. Conform de 

vigerende erkenningsnormen omvat zijn taak:  

3. In relatie met medisch korps 

a) Het organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve 

overlegvergaderingen met behandelende artsen; 

b) De coördinatie en organisatie van de continuïteit van de medische zorg; 

c) De coördinatie van de samenstelling en het bijhouden van de medische dossiers 

van de behandelende artsen; 

d) De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar 

opleveren voor de bewoners of het personeel; 

e) In overleg met de behandelende artsen, de coördinatie van het zorgbeleid. Wat 

de geneesmiddelen betreft, omvat dit ten minste het opstellen en gebruik van 

een geneesmiddelenformularium. 

 

4. Inzake vorming en bijscholing 

a) De organisatie van bijscholingsactiviteiten waarop alle behandelende artsen 

worden uitgenodigd; 

b) Het meewerken aan de organisatie van de bijscholingsactiviteiten van 

verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel, als ook de uitbouw van 

de algemene hygiëne in de instelling;  

c) Het aandacht besteden aan de palliatieve zorg in het RVT, in het bijzonder aan 

de opleiding ter zake van het verzorgend, paramedisch en verpleegkundig 

personeel. 

 

Deze taak kan wijzigen wanneer wijzigingen aan de normen dit zouden vereisen. 

 

Artikel 5: 

Indien de situatie dit vereist, kan de directie een beroep doen op de CRA. 

 

Artikel 6:  

De arts ontvangt voor de functie als CRA een vergoeding gelijk aan het bedrag dat het 

OCMW van het RIZIV ontvangt ter vergoeding van de functie van CRA, conform artikel 29 

van het Ministerieel Besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de 

voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van 

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust -en verzorgingstehuizen en in de 

rustoorden voor bejaarden. De CRA bezorgt maandelijks een ereloonnota op aan de 

financiële dienst van het OCMW. Het WZC stelt de CRA onmiddellijk in kennis van iedere 

wijziging van het aantal erkende RVT bedden.  
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Artikel 7:  

De arts voert de in artikel 4 omschreven opdrachten en prestaties uit in overleg met de 

directie.  

 

Artikel 8: 

De overeenkomst treedt in werking vanaf 4 februari 2019 en is gesloten voor onbepaalde 

duur. De overeenkomst kan te allen tijde door één van beide partijen beëindigd worden 

mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend door een 

aangetekend schrijven.  

 

Artikel 9:  

Beide partijen erkennen uitdrukkelijk het “sui generis”- karakter van deze overeenkomst, 

die is aangegaan buiten elke band van ondergeschiktheid en waarbij de arts onderworpen 

is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.  

 

Artikel 10:  

De arts oefent zijn functie als CRA uit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij verbindt 

er zich toe een passende verzekering af te sluiten tegen de risico’s van zijn burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen alle risico’s die de uitoefening van deze functie in de instelling 

meebrengt. 

 

Aldus opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw, op 21 september 2018, in twee oorspronkelijke 

exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

De arts,     Namens het OCMW, 

 

 

 

dokter     algemeen directeur   voorzitter  

Liesbeth Cromphout   Walter Vastiau   Paul Defranc 

 

Artikel 5. 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. 20180920-0857 

Project ‘ASSIST’ in kader van energiearmoedebestrijding 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akkoord te gaan met de 

intekening op de projectoproep voor het project ‘ASSIST’ in kader van 

energiearmoedebestrijding door OCMW Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met 

Woonwinkel Zennevallei.  
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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. 

 

Het positief advies verleend door het vast bureau tijdens de zitting van 7 augustus 2018. 

 

Motivering en adviezen 

 

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 mei 2018 werd de vraag gesteld of 

er zou worden ingetekend op de oproep naar OCMW’s met betrekking tot het project 

‘ASSIST’ in kader van energiearmoedebestrijding.  

 

ASSIST is een Europees project opgericht door de Europese Commissie, waarbij 6 landen 

deelnemen: België, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen en Finland. 

 

Maarten Vermandere, medewerker bij EANDIS en verantwoordelijke van het project 

ASSIST, gaf op 27 juni 2018 een toelichting over het project aan Jolien Coppens, 

beleidsmedewerker binnen het OCMW en Els Lehouck, coördinator van het IGS 

Woonbeleid Zennevallei. 

 

Met het project ASSIST wil men volgende doelstellingen bewerkstelligen: 

• Verminderen van energiearmoede bij kwetsbare klanten. 

• Begeleiden bij positieve gedragsverandering. 

• Beïnvloeden beleidsmaatregelen energiearmoede. 

 

Netbeheerder EANDIS geeft het project vorm in Vlaanderen en is op zoek naar 75 Home 

Energy Advisors (HEA) die als vrijwilliger of toegevoegd als rol binnen hun bestaande 

taak bij +/- 10 kwetsbare klanten langs gaan om hun energiearmoede te helpen 

verminderen. Hierbij is het de bedoeling om via positieve gedragsmaatregelen de 

kwetsbare klant te begeleiden om zo 7 % te besparen op zijn energieverbruik.  

 

Vanuit EANDIS wordt een 4-daagse opleiding voorzien voor de HEA’s. Er wordt gestart 

met een halve dag aanwezigheidsopleiding gevolgd door +/- 3 dagen afstandsleren. Aan 

het einde is nog een halve dag opleiding voorzien, waarbij vooral de praktische zaken 

worden toegelicht om gewapend te kunnen starten met de huisbezoeken (als bijlage een 

overzicht van de inhoud van de cursus). 

 

Er werd, in overleg met Afdelingshoofd Welzijn, Tom Pardaens, afgesproken om de 

technisch adviseur van de woonwinkel, Patrick Vinck, op te geven als HEA. Gezien zijn 

taakinhoud gaat hij reeds dikwijls op huisbezoek bij de kwetsbare doelgroep. Het lijkt 

dan ook haalbaar om 10 huisbezoeken uit te voeren waarbij een energiescan en een 

analyse van het gebruikersgedrag wordt uitgevoerd. De technisch adviseur beschikt ook 

over voorkennis wat betreft de opleiding, waardoor niet alle modules moeten worden 

gevolgd. Gezien de intergemeentelijke context, is het eveneens mogelijk dat inwoners 

van Halle of Beersel worden begeleid.  

 

De start van de opleiding is voorzien in september 2018 en de eigenlijke begeleidingen 

zouden in 2019 worden uitgevoerd. Door het instappen in het project wordt er geen 
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enkele verbintenis aangegaan wat betreft een minimum aantal begeleidingen. Er is ook 

geen financiële compensatie gekoppeld aan het project. 

 

Naast de aanstelling van Patrick Vinck als HEA zal er tevens een oproep gelanceerd 

worden via het vrijwilligersloket. Idealiter vinden we één a twee vrijwilligers die, samen 

met Patrick Vinck, de kwetsbare klanten mee kunnen ondersteunen.  

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de intekening  

op de projectoproep voor het project ‘ASSIST’ in kader van energiearmoede- 

bestrijding door OCMW Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met Woonwinkel 

Zennevallei.  

 

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. 20180920-0858 

Investering 2018 - Residentie Van Parys: vernieuwen bestaande parlofonie 

installatie - gunnen van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: Residentie Van Parys - vernieuwen bestaande 

parlofonie installatie. 

• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

• Raming van de opdracht: € 10.000 inclusief btw. 

• Bedrag van de opdracht: € 6.448,23 exclusief btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 

 

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 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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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “Residentie Van Parys – vernieuwen bestaande parlofonie 

installatie” werd een bestek met nr. 2018/AK/CH/RVP/01 opgesteld door de 

aankoopdienst.  

 

De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 10.000 inclusief 21 % btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

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

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de aan te 

schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• Das Security bvba, Bergensesteenweg 65 in 1651 Lot; 

• Rooselaer Technics bvba, Ferdinand Uylenbroeckstraat 2 in  

1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Vandergraesen bvba, Negenbunderstraat 6 in 1750 Lennik. 

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

• Das Security bvba, Bergensesteenweg 65 in 1651 Lot; 

• Rooselaer Technics bvba, Ferdinand Uylenbroeckstraat 2 in 

1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Vandergraesen bvba, Negenbunderstraat 6 in 1750 Lennik. 

 

Op 12 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 
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Op basis van het advies van de aankoopdienst, het visum van de financieel directeur en 

na bespreking door het vast bureau wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorgesteld de opdracht te gunnen aan de firma Rooselaer Technics bvba, Ferdinand 

Uylenbroeckstraat 2 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, voor het bedrag van € 6.448,23 

exclusief btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0952. 

 

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

19 december 2008 het visum 2018007 afgeleverd op 10 juli 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

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

van nazicht van de offertes van 12 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “Residentie Van Parys - 

vernieuwen van bestaande parlofonie installatie”. 

 

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

het vernieuwen van de bestaande parlofonie installatie Residentie  

Van Parys te gunnen aan de firma Rooselaer Technics bvba, Ferdinand 

Uylenbroeckstraat 2 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw, voor het bedrag van  

€ 6.448,23 exclusief btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2018/AK/CH/RVP/01. 

 

Artikel 4. De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 

2018 op budgetcode 2350000/4/0952. 

 

Artikel 5. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

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

de overzichtslijst die gelijktijdig wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0859 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: aankoop 28 matrassen en 2 alternating-

matrassen - gunnen van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: aankoop van 28 matrassen (perceel 1) en  

2 alternatingmatrassen (perceel 2). 
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• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van  

beperkte waarde). 

• Raming van de opdracht: € 8.999,99 inclusief 21 % btw. 

• Bedrag van de opdracht perceel 1: € 4.607,68 inclusief 21 % btw. 

• Bedrag van de opdracht perceel 2: € 2.070,83 inclusief 21 % btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 

 

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 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. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van 28 matrassen en 2 alternatingmatrassen” 

werd een bestek met nr. 2018/AK/CH/WZC/01 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

• Perceel 1: 28 matrassen 

• Perceel 2: 2 alternatingmatrassen 

 

De totale uitgave voor deze opdracht opgedeeld in perceel 1 en perceel 2 werd geraamd 

op € 8.999,99 inclusief 21 % btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
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aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de  

aan te schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Sterimed bvba, Biesenakker 1 in 3770 Riemst; 

• Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel; 

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

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

Perceel 1: 

• Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Sterimed bvba, Biesenakker 1 in 3770 Riemst; 

• Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel; 

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

 

Perceel 2: 

• Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Sterimed bvba, Biesenakker 1 in 3770 Riemst; 

• Sampli nv, Industrielaan 40 in 9660 Brakel. 

 

Op 11 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Op basis van het advies van de aankoopdienst en na bespreking door het vast bureau 

wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld perceel 1 van de opdracht 

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

Sint-Pauwels voor het bedrag van € 3.808 exclusief 21 % btw of € 4.607,68 inclusief 

21 % btw en perceel 2 van de opdracht te gunnen aan de firma Arseus Medical, 

Rijksweg 10 in 2880 Bornem voor het bedrag van € 1.711,43 exclusief 21 % btw of  

€ 2.070,83 inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

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

van nazicht van de offertes van 11 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van 28 matrassen en  

2 alternatingmatrassen” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist perceel 1 van de 

overheidsopdracht “leveren van 28 matrassen” te gunnen aan de firma 

Medical Mattress care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels  
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voor het bedrag van € 3.808 exclusief 21 % btw of € 4.607,68  

inclusief 21 % btw.  

 

Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist perceel 2 van de 

overheidsopdracht “leveren van 2 alternatingmatrassen” te gunnen aan 

de firma Arseus Medical, Rijksweg 10 in 2880 Bornem voor het bedrag 

van € 1.711,43 exclusief 21 % btw of € 2.070,83 inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2018/AK/CH/WZC/01. 

 

Artikel 5. De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 

2018 op budgetcode 2350000/4/0953. 

 

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 wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0860 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: aankoop van een passieve tillift - gunnen 

van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: aankoop van een passieve tillift voor WZC Zilverlinde. 

• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

• Raming van de opdracht: € 2.999,99 inclusief 21 % btw. 

• Bedrag van de opdracht: € 3.291,62 inclusief 21 % btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 

 

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 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. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

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

nr. 2018/AK/CH/WZC/03 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 2.999,99 inclusief 21 % btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

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

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de aan te 

schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• Arjo Belgium nv, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere; 

• Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 in 2630 Aartselaar; 

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

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 

 

Volgende firma’s dienden een offerte in: 

• Arjo Belgium nv, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere; 

• Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 in 2630 Aartselaar. 

 

Op 12 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Op basis van het advies van de aankoopdienst en na bespreking door het vast bureau 

wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld de opdracht te gunnen aan 

de firma Arjo Belgium nv, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere, voor het bedrag van 

€ 2.720,35 exclusief 21 % btw of € 3.291,62 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0953. 
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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 12 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van een passieve 

tillift” voor het WZC Zilverlinde. 

 

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

leveren van een passieve tillift te gunnen aan de firma Arjo Belgium nv, 

Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere, voor het bedrag van € 2.720,35 

exclusief 21 % btw of € 3.291,62 inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2018/AK/CH/WZC/03. 

 

Artikel 4. De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 

2018 op budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Artikel 5. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

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

de overzichtslijst die gelijktijdig wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0861 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: aankoop van 112 kapstokken op voet - gunnen 

van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: aankoop van een 112 kapstokken op voet voor  

WZC Zilverlinde. 

• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

• Raming van de opdracht: € 10.000 inclusief 21 % btw. 

• Bedrag van de opdracht: € 8.537,76 inclusief 21 % btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 

 

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 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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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van 112 kapstokken op voet ” werd een bestek 

met nr. 2018/AK/CH/WZC/04 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 10.000 inclusief 21 % btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

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

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de aan te 

schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• OKA Kantoormeubelen, Maalbeekweg 35 in 1930 Zaventem; 

• Kaiser + kraft, Park Hill Emiel Mommaertslaan 20 in 1831 Diegem; 

• Manutan nv, Industrielaan 30 in 1740 Ternat. 

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 

 

Volgende firma diende een offerte in: 

• OKA Kantoormeubelen, Maalbeekweg 35 in 1930 Zaventem. 

 

Op 12 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Op basis van het advies van de aankoopdienst, het visum van de financieel directeur  

en na bespreking door het vast bureau wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorgesteld de opdracht te gunnen aan de firma OKA Kantoormeubelen,  

Maalbeekweg 35 in 1930 Zaventem voor het bedrag van € 7.056 exclusief 21 % btw 

of € 8.537,76 inclusief 21 % btw. 
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Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0953. 

 

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

19 december 2008 het visum 2018005 afgeleverd op 5 juli 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

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

van nazicht van de offertes van 12 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van 112 kapstokken 

op voet” voor het WZC Zilverlinde. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de overheidsopdracht  

voor het leveren van 112 kapstokken op voet te gunnen aan de firma 

OKA Kantoormeubelen, Maalbeekweg 35 in 1930 Zaventem voor het 

bedrag van € 7.056 exclusief 21 % btw of € 8.537,76 inclusief 21 % 

btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2018/AK/CH/WZC/04. 

 

Artikel 4. De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 

2018 op budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Artikel 5. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

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

de overzichtslijst die gelijktijdig wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0862 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: aankoop van 7 hoog-laag bedden 

en 7 nachtkasten - gunnen van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: aankoop van 7 hoog-laag bedden en 7 nachtkastjes 

voor het WZC Zilverlinde. 

• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

• Raming van de opdracht: € 14.999,99 inclusief 21 % btw. 

• Bedrag van de opdracht: € 11.932,03 inclusief 21 % btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 
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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 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. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “leveren van 7 hoog-laag bedden en 7 nachtkastjes” werd 

een bestek met nr. 2018/AK/CH/WZC/06 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 14.999,99 inclusief 21 % btw. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

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

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de aan te 

schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• Distract nv, Bleyveld 14 in 3320 Hoegaarden; 

• Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2 in 8770 Ingelmunster; 

• Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 8770 Ingelmunster. 

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 
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Volgende firma’s dienden een offerte in: 

• Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2 in 8770 Ingelmunster; 

• Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 8770 Ingelmunster. 

 

Op 12 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

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

na bespreking door het vast bureau wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorgesteld de opdracht te gunnen aan de firma Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 

8770 Ingelmunster, voor het bedrag van € 9.861,18 exclusief 21 % btw of  

€ 11.932,03 inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0953. 

 

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

19 december 2008 het visum 2018006 afgeleverd op 5 juli 2018. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

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

van nazicht van de offertes van 12 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van 7 hoog-laag 

bedden en 7 nachtkasten ” voor het WZC Zilverlinde. 

 

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

het leveren van 7 hoog-laag bedden en 7 nachtkastjes te gunnen aan de 

firma Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 8770 Ingelmunster, voor  

het bedrag van € 9.861,18 exclusief 21 % btw of € 11.932,03 inclusief 

21 % btw. 

 

Artikel 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met referte 2018/AK/CH/WZC/06. 

 

Artikel 4. De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 

2018 op budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Artikel 5. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

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

de overzichtslijst die gelijktijdig wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20180920-0863 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: aankoop van horren - niet gunnen 

van de opdracht 

 

Aanleiding en doel 

 

• Voorwerp van de opdracht: aankoop van horren voor WZC Zilverlinde. 

• Voorstel wijze van gunnen: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 

• Raming van de opdracht: € 8.000 inclusief 21 % btw. 

• Duur van de opdracht: eenmalig. 

 

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 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. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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. 

 

Motivering en adviezen 

 

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

nr. 2018/AK/CH/WZC/05 opgesteld door de aankoopdienst.  

 

De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 8.000 inclusief 21 % btw. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 19 april 2018 goedkeuring 

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

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en de lijst van de aan te 

schrijven kandidaat-leveranciers. 

 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 

• Belisol, Bergensesteenweg 46-48 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Luckx nv, Bergensesteenweg 797 in 1600 Sint-Pieter-Leeuw; 

• CSS Ninove, Kapittelstraat 131 in 9400 Ninove. 

 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 18 mei 2018 bereiken. 

 

Volgende firma diende een offerte in: 

• CSS Ninove, Kapittelstraat 131 in 9400 Ninove. 

 

Op 12 juni 2018 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht van de offertes op. 

 

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving en het 

regelmatigheidsonderzoek van de offerte, stelt de aankoopdienst voor om deze opdracht 

niet te gunnen. In het bestek werd een offerte gevraagd voor alle benodigdheden voor 

het zelf maken van 120 horren. De prijs in de offerte van de firma CSS Ninove is de prijs 

voor het opmeten, maken en plaatsen van 120 horren. De aangeboden prijs  

(€ 11.470,80 inclusief 21 % btw) ligt hoger dan de raming (€ 8.000 inclusief 21 % btw). 

 

Op basis van het advies van de aankoopdienst en na bespreking door het vast bureau 

wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld de opdracht niet te gunnen. 

 

Financieel advies en visum  

 

De uitgave van deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

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

van nazicht van de offertes van 12 juni 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst voor de overheidsopdracht “leveren van horren” voor  

het WZC Zilverlinde. 

 

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

het leveren van horren niet te gunnen. 

 

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 wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20180920-0864 

Investering 2018 - WZC Zilverlinde: opmeten, leveren en plaatsen van 

120 horren - vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen 

 

Aanleiding en doel 

 

Opmeten, leveren en plaatsen van 120 horren voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

 

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 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. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000 exclusief btw niet bereikt). 

 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra 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 besluit nr. 20180920-x van de raad van heden houdende het niet gunnen van de 

opdracht aankoop horren voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “Opmeten, leveren en plaatsen van 120 horren” werd een 

bestek met nr. 2018/AK/CH/WZC/05-bis opgesteld door de aankoopdienst. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.917,36 exclusief btw of € 12.000 

inclusief 21 % btw. 
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Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Het advies van het vast bureau van 11 september 2018. 

 

Financieel advies en visum 

 

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

budgetcode 2350000/4/0953 en de financiering gebeurt met eigen middelen. 

 

Besluit  

Met unanimiteit.  

Artikel 1.  Het bestek met nr. 2018/AK/CH/WZC/05-bis en de raming voor de opdracht 

“Horren”, opgesteld door de aankoopdienst worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

€ 9.917,36 exclusief btw of € 12.000 inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 2.  Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgende 

firma’s worden aangeschreven: 

• Belisol Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 46-48 in 1600  

Sint-Pieters-Leeuw; 

• CSS-Ninove, Kapittelstraat 131 in 9400 Appelterre; 

• Luckx nv, Bergensesteenweg 797 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 3.  De offertes moeten het bestuur uiterlijk op 19 oktober 2018 bereiken. 

 

Artikel 4.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 

2018, op budgetcode 2350000/4/0953. 

 

Artikel 5.  De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig  

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

de overzichtslijst die gelijktijdig wordt verzonden aan het college van 

burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180920-0865 

Vacant verklaren 1 VTE betrekking van logistiek medewerker 

onderhoud WZC Zilverlinde 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de openstaande voltijdse 

betrekking van logistiek medewerker onderhoud WZC Zilverlinde vacant te verklaren.  
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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. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het WZC Zilverlinde is er 1 VTE betrekking van logistiek medewerker vacant wegens 

de oppensioenstelling van Henriette De Plecker, voltijds contractueel logistiek 

medewerker WZC Zilverlinde, met ingang van 1 december 2018. 

 

Voor de aanstelling zal er worden geput uit de gezamenlijke wervingsreserve die door de 

raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2017 werd vastgesteld. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de openstaande 

voltijdse betrekking van logistiek medewerker onderhoud WZC Zilverlinde 

vacant te verklaren. Hiervoor zal worden geput uit de wervingsreserve. 

 

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. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

Raadslid David Van Vooren wil met betrekking tot de besprekingen door het vast bureau 

van 7 augustus 2018 inzake de functie van directeur WZC Zilverlinde vragen wat het 

advies van het college van burgemeester en schepenen is, wat de beoogde tijdsplanning 

is, en wat de impact is op het interim-management. 

 

Antwoord: Het college van burgemeester en schepenen adviseerde het voorstel gunstig. 

Het voorstel omvat 3 luiken: In de eerste plaats wordt de functie in statutair 

dienstverband voorzien. Ten tweede wordt aan de functie de voordeligere functionele 

loopbaan A1a-A2a-A3a gekoppeld. Ten derde wordt het mogelijk gemaakt dat kandidaten  
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die niet over een diploma beschikken dat toegang verleent tot niveau A worden 

toegelaten als ze slagen voor een capaciteitstest. Die bepaling die in de 

rechtspositieregeling wordt ingeschreven, kan ook voor andere vacante functies worden 

toegepast. De personeelsdienst werkte intussen een wijzigingsvoorstel van 

personeelsformatie en rechtspositieregeling verder uit. Dit zal worden voorgelegd aan het 

BOC waarna het ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 18 oktober 2018. Het is de bedoeling dat het interim-

management wordt beperkt tot 2 dagen per maand. Voor de maand oktober is dat het 

geval. 

 

Raadslid David Van Vooren betreurt dat de OCMW-raadsleden niet werden uitgenodigd 

voor het persmoment betreffende het project “Ruisbroek renoveert”. Hij zegt het 

betreurenswaardig te vinden dat niet alle OCMW-raadsleden hierop waren uitgenodigd, 

zeker gezien dit dossier vanuit de OCMW-raad werd aangebracht. 

 

Antwoord: De Voorzitter antwoordt dat deze uitnodiging is vertrokken vanuit de 

communicatiedienst en dat ook de Woonwinkel hierbij zijn inbreng heeft gehad. Hij zegt 

begrip te kunnen hebben voor de zienswijze van de heer Van Vooren, doch dat het 

geenszins doelbewust is dat sommige OCMW-raadsleden worden uitgesloten. 

 

Raadslid David Van Vooren vraagt naar de actuele stand van zaken in het dossier van de 

bouw van assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum. 

 

Antwoord: Momenteel moet worden uitgeklaard hoe de problematiek van de 

parkeerruimte wordt aangepakt en al dan niet in het dossier geïntegreerd. Pas als die 

knoop kan worden doorgehakt, kan het dossier vooruit. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht 

 

 

Walter Vastiau Paul Defranc 

algemeen directeur voorzitter 

 


