Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 28 september 2017

Kennisname notulen bijzondere algemene vergadering Haviland in zitting van 6 september
2017.
De notulen van de bijzondere algemene vergadering Haviland van 6 september 2017 worden ter
kennisgeving voorgelegd.
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1
2017_RMW_0010
7

Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
2
2017_RMW_0009
8

Woonzorgcentrum De Oase - Levering en plaatsing van
maatmeubilair in het woonzorgcentrum de Oase te
Opwijk - Goedkeuring

Dit dossier gaat over het leveren en plaatsen van maatmeubilair in de Oase. Naar aanleiding van de
oprichting van het zorgbedrijf, zal ook een administratieve cel moeten een plaats hebben in het
woonzorgcentrum. Hierdoor zullen een aantal andere functies verhuizen van lokaal en moet in dit
kader het nodige meubilair voorzien worden.
De kostprijsraming voor dit dossier bedraagt € 40.000 inclusief BTW. Er werd maar 1 offerte
ontvangen en de prijs hiervan bedraagt € 58.703,15 (zonder opties). Deze aankoop kan niet
uitgesteld worden omdat de administratieve cel vanaf 1 januari zijn intrek moet kunnen nemen in het
woonzorgcentrum.
De nodige budgetten zullen voorzien worden bij een volgende budgetwijziging onder budgetcode ACT202/24500000.
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Voedingswaren - Levering van brood en banketwaren aan
het woonzorgcentrum 'De Oase' voor de periode van 1
februari 2018 tot en met 31 januari 2020 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van brood en banketwaren voor het woonzorgcentrum de Oase. De
huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe overheidsopdracht is nodig om de
continuïteit van de leveringen te verzekeren.
De kostprijsraming voor 2 jaar bedraagt € 90.000 incl. BTW.
De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode AP-29/0119-01/60104000
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2017_RMW_0010

Voedingswaren - Levering van kruidenierswaren aan het
woonzorgcentrum 'De Oase' voor de periode van 1
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februari 2018 tot en met 31 januari 2020 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van kruidenierswaren voor het woonzorgcentrum de Oase. De
huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe overheidsopdracht is nodig om de
continuïteit van de leveringen te verzekeren.
De kostprijsraming voor 2 jaar bedraagt € 66.000 incl. BTW.
De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode AP-29/0119-01/60100000
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Voedingswaren - Levering van diepvriesproducten aan
het woonzorgcentrum 'De Oase' voor de periode van 1
februari 2018 tot en met 31 januari 2020 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van diepvriesproducten voor het woonzorgcentrum de Oase. De
huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe overheidsopdracht is nodig om de
continuïteit van de leveringen te verzekeren.
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Voedingswaren - Levering van melk en zuivelproducten
aan het woonzorgcentrum 'De Oase' voor de periode van
1 februari 2018 tot en met 31 januari 2020 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van melk en zuivelproducten voor het woonzorgcentrum de Oase.
De huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe overheidsopdracht is nodig om de
continuïteit van de leveringen te verzekeren.
De kostprijsraming voor 2 jaar bedraagt € 53.000 incl. BTW.
De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode AP-29/0119-01/60101000
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Drukwerken - Uitvoeren van drukwerken voor gemeente
en OCMW Opwijk - Goedkeuring

Dit dossier gaat over het uitvoeren van drukwerken voor gemeente en OCMW Opwijk.
Het gaat hier over een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW Opwijk waarbij de gemeente
Opwijk zal optreden in naam van het OCMW Opwijk tijdens de gunningsfase.
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Woonzorgcentrum De Oase - Levering medicatie en
bijzondere voeding ten behoeve van de residenten van
het woonzorgcentrum 'De Oase' voor de periode van 1
februari 2018 tot en met 31 januari 2022 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van medicatie en bijzondere voeding ten behoeve van de residenten
van het woonzorgcentrum 'De Oase'. De huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe
overheidsopdracht is nodig om de continuïteit van de leveringen te voorzien.
Er is geopteerd om voor een opdracht van 4 jaar te gaan. Dit geeft mogelijke inschrijvers zekerheid
over een langere periode en kan ervoor zorgen dat ze kunnen investeren in een systeem voor IMV.
Deze opdracht werd in 2 percelen opgesplitst om zo kleinere apotheken ook de kans te geven om voor
een deel van de opdracht in te schrijven waarvoor geen IMV systeem nodig is.
De kostprijsraming voor deze 4 jaar bedraagt € 290.000 incl. BTW.
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De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode ACT-106/0953-01/60401000

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Federale pensioendienst Gemeenschappelijke sociale
dienst - Toetreding tot de collectieve
hospitalisatieverzekering - Goedkeuring

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 15435 voor € 1.296,00 van IT Forward.

Zorgcampus
Interne Werking Zorgcampus
11
2017_RMW_0010 Oprichting zorgvereniging - Overdracht erkenningen
5
zorgcampus van OCMW Opwijk naar zorgvereniging
OPcura - Goedkeuring
Door het besluit van de OCMW-raad in zitting van 11 mei en 24 augustus 2017 en de gemeenteraad
in zitting van 23 mei en 6 september 2017 werd de oprichting van een zorgbedrijf (zorgvereniging)
door OCMW en gemeente Opwijk vanaf 1 januari 2018 definitief goedgekeurd.
In navolging van deze beslissing dient het erkenningsnummer van de ouderenvoorzieningen op de
zorgcampus overgedragen te worden van het OCMW Opwijk naar zorgvereniging OPcura. Een
erkenningsdossier zal hiervoor ingediend worden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de
Vlaamse Overheid.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
12
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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