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Raad voor maatschappelijk welzijn 

Notulen Zitting van 23 mei 2019 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen;  

de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert;  

de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel;  

de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde;  

de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Michel Miedzinski;  

de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe;  

de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder;  

de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel;  

mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems;  

mevrouw Aurore Vanden Meersche; de heer Walter Vastiau 

Verontschuldigd: 
de heer Wim Peeters; de heer Eddy Longeval; de heer Jeroen Steeman 

 

23 mei 2019 19:51 -De voorzitter opent de openbare zitting  

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

1 2019_RMW_00038 Notulen openbare zitting raad voor  

maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

25 april 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd. De notulen zijn raadpleegbaar op 

hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-25april-

2019 

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-25-april-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-25-april-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-25-april-2019
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De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-25-

april2019 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32 

volgens artikel 74 DLB. 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 

2019, in het bijzonder hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, en 

de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

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

25 april 2019 goed. 

2 2019_RMW_00040 Haviland Intercommunale IgSv - vaststelling 

mandaat vertegenwoordiger van het OCMW op  

de statutaire gewone algemene vergadering van 

12 juni 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is aangesloten bij Haviland 

Intercommunale IgSv 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. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-25-april-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-25-april-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-25-april-2019
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Haviland Intercommunale IgSv, 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 over 

het lokaal bestuur. 

De algemene vergadering van 10 november 2003 heeft beslist om de duurtijd van 

Haviland Intercommunale IgSv te beperken tot achttien (18) jaar, ingaand op de datum 

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

november 2019. 

Bij aangetekend schrijven van 25 april 2019 werd het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn uitgenodigd om deel te nemen aan de statutaire gewone 

algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 12 juni 2019 om  

18.00 uur in "De Salons Waerboom", Jozef-Mertensstraat 140 in 1702 Groot-Bijgaarden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger 

herhalen voor elke algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al 

dan niet goed te keuren. 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werd raadslid Wim 

Peeters aangeduid als effectief vertegenwoordiger en raadslid Ann De Ridder als 

plaatsvervanger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale IgSv gedurende de huidige legislatuur. 

De aangetekende oproepingsbrief van 25 april 2019 tot de statutaire gewone algemene 

vergadering van Haviland Intercommunale IgSv van 12 juni 2019 bevat volgende 

agendapunten: 

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: 

goedkeuring (een exemplaar van de notulen werd per brief op 10 januari 2019 

aan de deelnemers bezorgd.). 

2. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019:  

  goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 april 2019 

  aan de deelnemers bezorgd.). 

3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018. 

4. Jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 

31/12/2017, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting:  

goedkeuring (art. 41). 

5. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41). 

6. Verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar:  

  goedkeuring (art. 41). 

7. Bestuur: kwijting aan bestuurders,  

                                  commissaris (art. 34). 

8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41). 

9. Benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39). 

10. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring. 

11. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring. 

12. Evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan 

voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring. 

13. Toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring. 

14. Code goed bestuur: goedkeuring. 

15. Varia. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 

intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 

dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 

elke algemene vergadering. 

De statuten van Haviland Intercommunale IgSv. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de 

agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland  

Intercommunale IgSv van 12 juni 2019, overgemaakt per aangetekend schrijven van  

25 april 2019, goed. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn wordt gemandateerd om op de statutaire gewone algemene vergadering van 

Haviland Intercommunale IgSv van 12 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit 

besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien 

deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 

agenda. 

Artikel 3 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het 

in kennis stellen daarvan aan Haviland Intercommuale IgSv, Brusselsesteenweg 617 in 

1731 Zellik of via e-mail: info@haviland.be. 
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3 2019_RMW_00043 Cipal dv - vaststelling mandaat 

vertegenwoordiger van het OCMW op de 

algemene vergadering van 27 juni 2019 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is deelnemer van de 

dienstverlenende vereniging Cipal. 

Via e-mail van 13 mei 2019 werd het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering 

van de dienstverlenende vereniging Cipal vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 om 

16.00 uur in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 in 2440 Geel. Er wordt tevens de 

mogelijkheid geboden om de vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing 

in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 in 9810 Nazareth. 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger 

herhalen voor elke algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al 

dan niet goed te keuren. 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werd raadslid Brahim 

Harfaoui aangeduid als effectief vertegenwoordiger en raadslid Wim Peeters als 

plaatsvervanger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging Cipal voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

De oproepingsbrief van 9 mei 2019 tot de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging Cipal van 27 juni 2019 bevat volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018. 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2018, afgesloten op 31 december 2018. 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018. 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2018, afgesloten op 31 december 2018. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018. 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding. 

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur. 

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 

ondernemingsplan 2019-2024. 

10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur 

met raadgevende stem in afdalende volgorde. 

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

De toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering. 
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Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 

intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 

dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald 

voor elke algemene vergadering. 

De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota keurt de raad voor 

maatschappelijk welzijn de agendapunten van de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail van 

13 mei 2019, goed. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van de dienstverlenende 

vereniging Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissingen conform dit besluit. 

Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze 

algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 

agenda. 

Artikel 3 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv via e-mail: info@cipal.be. 
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Aankoop 

4 2019_RMW_00042 Beheer centrale keuken en bereiding van de  

maaltijden - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Er dient een nieuwe procedure opgestart te worden voor het beheer van de centrale 

keuken en de bereiding van de maaltijden voor diverse diensten. 

Juridische gronden 

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 latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 

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. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 

341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, 

betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 56 §3 4° van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en 

schepenen is bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de 

uitvoering van overheidsopdrachten. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op 

budgetcodes 6000000/02/0190, 6131500/1/0119 (actie/raming  

2019140446/2019140803), 6131900/1/0100 (actie/raming 2019140446/2019140796),  

6140900/5/0945 (actie/raming 2019140448/2019141043), 6167100/04/0946, 

6167100/04/0951/01, 6167100/04/0951/02, 6167100/04/0951/03 en 

6167100/04/0953. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Het bestek met nr. 2019-043 en de raming voor de opdracht “Beheer van de centrale 

keuken en bereiding van de maaltijden”, opgesteld door de ontwerper 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 € 428.145,00 

excl. btw of € 453.833,70 incl. 6% btw per jaar. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op 

budgetcodes 6000000/02/0190, 6131500/1/0119 (actie/raming  

2019140446/2019140803), 6131900/1/0100 (actie/raming 2019140446/2019140796),  

6140900/5/0945 (actie/raming 2019140448/2019141043), 6167100/04/0946, 

6167100/04/0951/01, 6167100/04/0951/02, 6167100/04/0951/03 en 6167100/04/0953 

Woonzorgcentrum 

5 2019_RMW_00041 Aanstellen van het OCMW van Kampenhout als 

aankoopcentrale voor de overheidsopdracht van 

incontinentiemateriaal voor het woonzorgcentrum 

Zilverlinde voor de periode van 1 januari 2020 tot  

en met 31 december 2023 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De huidige overheidsopdracht met verschillende OCMW's uit Vlaams-Brabant loopt af op 

31 december 2019. 

OCMW Kampenhout werd toen aangeduid als aankoopcentrale. 

Opnieuw hebben verschillende OCMW's hun interesse getoond om samen een nieuwe 

opdracht op te starten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2023. 
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In een eerste overleg op datum van 20 maart 2019 heeft OCMW  

Kampenhout voorgesteld om opnieuw als aankoopcentrale te fungeren. 

Het geraamde budget voor deze opdracht voor deze periode voor het OCMW Sint-Pieters-

Leeuw bedraagt € 100.000 inclusief btw. 

Wij kunnen als bestuur gebruik maken van deze aankoopcentrale, waardoor wij: 

• Gebruik kunnen maken van hun expertise; 

• Zelf geen procedure moeten voeren, wat een besparing aan tijd en geld oplevert;  

• De prijzen door de schaalgrootte van de aanbestedingen gunstiger zijn. 

Juridische gronden 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten, BS 14 juli 2016, en alle latere wijzigingen. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 78 §1 10° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de 

plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, 

tenzij: a) de opdracht past binnen het begrip 'dagelijks bestuur', vermeld in punt 9°, 

waarvoor het vast bureau bevoegd is; b) de raad de plaatsingsprocedure en het 

vaststellen van de voorwaarden voor die overheidsopdracht nominatief aan het  

vast bureau heeft toevertrouwd. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De nodige kredieten worden jaarlijks op het exploitatiebudget ingeschreven 

6016000/04/0953. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om OCMW Kampenhout aan  

te stellen als aankoopcentrale voor de overheidsopdracht voor de aankoop van 

incontinentiemateriaal voor het woonzorgcentrum Zilverlinde voor de periode van  

1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. 
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Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de advocaatkosten te verdelen 

onder de aangesloten woonzorgcentra op basis van het aantal incontinente bewoners per 

woonzorgcentrum, indien er bij de gunning van de overheidsopdracht een verzoekschrift 

tot schorsing bij de Raad van State wordt ingediend.  

23 mei 2019 20:07 - De voorzitter sluit de zitting 

algemeen directeur 

Walter Vastiau 

voorzitter 

Siebe Ruykens 

 


