Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 23 maart 2017

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joke Longin; de heer Peter Beerens; mevrouw Gwendolijn
Meskens; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Natalie De Coninck; mevrouw Annelies De Pauw;
mevrouw Linda Verbesselt; de heer Harry De Visscher; mevrouw Christel Ringoot

23 maart 2017 20:06 -De voorzitter opent de openbare zitting
Opening buurthuis Den Hopstaak - 4 april 2017

Opening buurthuis Den Hopstaak op dinsdag 4 april 2017 om 14.00 uur Zorgcampus De Oase
:
14.00 uur: toespraak OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Patrick De Smedt
14.10 uur: een korte voorstelling van de dienstverlening buurtzorg
14.20 uur: optreden Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels en zangeres Diana More
Dag van de medewerker - 20 april 2017

Het gemeente- en OCMW-bestuur bieden een ontbijtbuffet en een glaasje bubbels aan op
donderdag 20 april tussen
7.30u en 10.30u in de cafetaria van het Woonzorgcentrum De Oase.
Erfgoeddag zorg - 23 april 2017

Erfgoeddag zorg op 23 april 2017 :
- 't Opwijks Gemeentearchief en zorgcampus OCMW.
- 'Opwijkse zorginitiatieven. We zijn blijkbaar in goede handen.
- Een stapje in de wereld van dementie.
Vergaderkalender april 2017

- Maandag 3 april 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19u - Sociaal huis
- Donderdag 20 april 2017 - Vast Bureau - 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 27 april 2017 - OCMW-raad - 20u - Zaal Satijn (WZC)
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OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1

2017_RMW_00040

Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen OZ-RMW 23 02 2017 (1).pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
2
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfactuur goed te keuren:
factuurnr. 201631011 voor € 5.635,43 van Häfele
creditnota 201631015 voor € -511,87 van Häfele
factuurnr. 201635758 voor € 78,05 van Häfele
factuurnr. 201635759 voor € 307,61 van Häfele
factuurnr. 201633676 voor € 134,89 van Häfele
factuurnr. 2230 voor € 7.523,90 van Verbist Metaalconstructie BVBA
Argumentatie
Häfele NV : toegangscontrole WZC
Verbist Metaalconstructie BVBA : trapconstructie Serviceflast Den Eikendreef
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de raad in
zitting van 27 oktober 2016.
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Het feit dat op basis van het besluit van de OCMW-raad van 25 augusutus 2016 betreffende de
bepaling van de begrippen 'dagelijks bestuur' en 'budgethouderschap', het huishoudelijk reglement en
de wettelijke bepalingen terzake de raad enkel nog de inkomende facturen van het OCMW dient goed
te keuren van de :

 Investeringsuitgaven
 Exploitatie-uitgaven die meer dan € 8.500 bedragen
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
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.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inclusief latere
wijzigingen.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad van maatschappelijk welzijn keurt bijgevoegde investeringsfacturen goed :
factuurnr. 201631011 voor € 5.635,43 van Häfele
creditnota 201631015 voor € -511,87 van Häfele
factuurnr. 201635758 voor € 78,05 van Häfele
factuurnr. 201635759 voor € 307,61 van Häfele
3/15

factuurnr. 201633676 voor € 134,89 van Häfele
factuurnr. 2230 voor € 7.523,90 van Verbist Metaalconstructie
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 11019634 voor € 2.662,00 van Miele
factuurnr. 11019635 voor € 21.792,44 van Miele
factuurnr. 11019636 voor € 2.349,47 van Miele
factuurnr. 11019637 voor € 8.445,99 van Miele
factuurnr. 11019638 voor € 62,07 van Miele
factuurnr. 1217GSF0002961 voor € 707,25 van all-in tank service

Argumentatie
Miele NV : herinrichting van de wasserij van het woonzorgcentrum De Oase
All-in Tank Service NV : ledigen / reinigen mazouttank in het kader van het afbraak van het
administratief gebouw Kloosterstraat 71
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de raad
van 27 oktober 2016.
Het feit dat op basis van het besluit van de OCMW-raad van 25 augusutus 2016 betreffende de
bepaling van de begrippen 'dagelijks bestuur' en 'budgethouderschap', het huishoudelijk reglement en
de wettelijke bepalingen terzake de raad enkel nog de inkomende facturen van het OCMW dient goed
te keuren van de :

 Investeringsuitgaven;
 Exploitatie-uitgaven die meer dan € 8.500 bedragen.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
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maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
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.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inclusief latere
wijzigingen.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De Raad van Maatschappelijk Welzijn keurt bijgevoegde investeringsfacturen goed :
factuurnr. 11019634 voor € 2.662,00 van Miele
factuurnr. 11019635 voor € 21.792,44 van Miele
factuurnr. 11019636 voor € 2.349,47 van Miele
factuurnr. 11019637 voor € 8.445,99 van Miele
factuurnr. 11019638 voor € 62,07 van Miele
factuurnr. 1217GSF0002961 voor € 707,25 van all-in tank service
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Bestemde gelden investeringen - Serviceflats Den
Eikendreef en De Vlindertuin - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

5/15

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW heeft een verzekeringsovereenkomst afgesloten met Belfius voor het beleggen van de
subsidies bekomen voor de serviceflats Den Eikendreef en De Vlindertuin (verplichting). Mits
bijstortingen kan het bedrag van de eindeopstalvergoeding beter benaderd worden.
Argumentatie
Het OCMW is principieel akkoord om de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop opnieuw te
bestemmen voor de aankoop van andere onroerende goederen.
Het is wenselijk de gelden uit de verkoop van de onroerende goederen in de jaarrekening 2016 en de
meerjarenplanning 2017-2019 te bestemmen voor de aankoop van de serviceflats Den Eikendreef en
De Vlindertuin.
Van de opbrengst van de verkoop van het pand Merchtemsesteenweg 7, zijnde € 210.000 zal in 2016,
2017 en 2018 telkens € 30.000 toegevoegd worden aan de bestemde gelden 'De Vlindertuin' . Het
resterend bedrag van € 120.000 zal toegevoegd worden aan de bestemde gelden voor 'Den
Eikendreef'.
De opbrengst van de verkoop van een deeltje van de grond van het pand Kattestraat 18, zijnde €
2.887,50 zal worden toegevoegd aan de bestemde gelden voor 'Den Eikendreef'.
Juridische grond
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Van de opbrengst van de verkoop van het pand Merchtemsesteenweg 7, zijnde € 210.000 zal in 2016,
2017 en 2018 telkens € 30.000 toegevoegd worden aan de bestemde gelden 'De Vlindertuin'. Het
resterend bedrag van € 120.000 zal toegevoegd worden aan de bestemde gelden voor 'Den
Eikendreef'.

Artikel 2
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De opbrengst van de verkoop van een deeltje van de grond van het pand Kattestraat 18, zijnde €
2.887,50 zal worden toegevoegd aan de bestemde gelden voor 'Den Eikendreef'.

Bijlagen
1. Overzicht bestemde gelden.xlsx
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Overzicht bestemde gelden serviceflats Den Eikendreef en De Vlindertuin

2015
Verkoop weiland Perreveld G115C-G116
Totaal 2015
Toevoeging 2016
Subsidie Bevak
Verkoop Merchtemsesteenweg 7
Verkoop deel grond Kattestraaat 18
Totaal 2016

Den Eikendreef De Vlindertuin
261,792.30
0.00
60,000.00
0.00
321,792.30
0.00

12,503.79
120,000.00
2,887.50
135,391.29

36,493.76
30,000.00

Toevoeging 2017
Subsidie Bevak
Verkoop Merchtemsesteenweg 7
Totaal 2017

12,503.75
0.00
12,503.75

36,493.76
30,000.00
66,493.76

Toevoeging 2018
Subsidie Bevak
Verkoop Merchtemsesteenweg 7
Totaal 2018

0.00
0.00
0.00

36,493.76
30,000.00
66,493.76

469,687.34

199,481.28

Totaal
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66,493.76

5

2017_RMW_00039

Oninvorderbaar stellen - Openstaande vorderingen Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de opmaak van de jaarrekening 2016 wordt door de dienst financiën voorgesteld
een aantal vorderingen oninvorderbaar te stellen.
Argumentatie
Over een aantal oude vorderingen van het Centrum voor Volwassenen Opleiding Aalst uit de
pilootfase van de opstart van BBC is er onduidelijkheid of deze terecht overgezet werden. Door de
beperkingen van de software bij de opstart van BBC zijn deze vorderingen niet tijdig gestuit en zijn
deze ondertussen verjaard.
Het betreft volgende vorderingen :
- DI-OB/2011/837 : € 12,55
- DI-OB/2011/894 : € 313,95
- DI-OB/2011/895 : € 1.237,86
- DI-OB/2011/898 : € 874,98
De subsidie geboekt in 2013 van de Nationale Loterij van € 6.101,47 voor de verbouwing en inrichting
van de Gasthuisstraat 15 werd niet volledig benut. Er werd slechts een subsidie van € 5.000
toegekend. Het saldo van € 1.101,47 moet oninvorderbaar worden gesteld.

Juridische grond
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De volgende vorderingen van het Centrum voor Volwassenen Opleiding Aalst worden oninvorderbaar
gesteld :
- DI-OB/2011/837 : € 12,55
- DI-OB/2011/894 : € 313,95
- DI-OB/2011/895 : € 1.237,86
- DI-OB/2011/898 : € 874,98

Artikel 2
De subsidie geboekt in 2013 van de Nationale Loterij van € 6.101,47 voor de verbouwing en inrichting
van de Gasthuisstraat 15 werd niet volledig benut. Het saldo van € 1.101,47 wordt oninvorderbaar
gesteld.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Woonzorgcentrum De Oase - Totale herinrichting van
drie badkamers en doucheruimtes - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige sanitaire ruimtes in het woonzorgcentrum "De Oase" zijn reeds sinds 2003 in gebruik. De
voorbije jaren werden er reeds veel herstellingen uitgevoerd aan deze baden zodat een vernieuwing
van de baden zich opdringt. Aangezien ook de doucheruimtes op de afdelingen steeds meer gebruikt
worden, zal er een totale herinrichting van de badkamers en doucheruimtes voorzien worden.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Totale herinrichting van de drie badkamers en doucheruimtes van het
WZC 'De Oase' te Opwijk” werd een bestek met nr. Woon_2017_006 opgesteld door de Dienst
aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 85.000,00 excl. btw of € 102.850,00 incl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1°
d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 12° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende
opdrachten :
a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10°;
b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;

Financiële informatie
Financiële informatie
Graag financieel advies

Advies
ACO
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Woon_2017_006 en de raming voor de opdracht “Totale herinrichting van de drie
badkamers en doucheruimtes van het WZC 'De Oase' te Opwijk”, opgesteld door de Dienst aankoop
en contractbeheer 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 € 85.000,00 excl. btw of
€ 102.850,00 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking.
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Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bijlagen
1. Bestek herinrichting van de 3 badkamers en doucheruimtes van het WZC
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Serviceflats Den Eikendreef - Plaatsen van
compartimentering in de gangen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten
waaraan de serviceflats moeten voldoen om te worden erkend.
Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Deze beide regelgevingen zorgen ervoor dat een compartimentering in de gangen van de serviceflats
"Den Eikendreef" noodzakelijk is.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Plaatsen van compartimentering in de gangen van de serviceflats 'Den
Eikendreef' van het OCMW Opwijk” werd een bestek met nr. Woon_2017_007 opgesteld door de
Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 9 mei 2017 om 11.00 uur voorgesteld.
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

12/15

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 3.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 12° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende
opdrachten :
a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10°;
b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;

Financiële informatie
Financiële informatie
Graag financieel advies

Advies
ACO
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Woon_2017_007 en de raming voor de opdracht “Plaatsen van compartimentering
in de gangen van de serviceflats 'Den Eikendreef' van het OCMW Opwijk”, opgesteld door de Dienst
aankoop en contractbeheer 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
€ 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Theuma Doorsystems nv, Zandstraat 10 te 3460 Bekkevoort;
- VMG - De Cock bouwbedrijf NV, Industriepark - west 55 te 9100 Sint-Niklaas;
- REI Projects nv, Kapittelstraat 4A te 9200 Dendermonde;
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- Safe and Sound sprl, Horzelstraat 119 te 1180 Ukkel;
- Eurolock Group, Poortakkerstraat 41b te 9000 Gent;
- De Clercq - Van Mooter bvba, Winningstraat 25/B te 9200 St-Gillis-Dendermonde.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 mei 2017 om 11.00 uur.

Bijlagen
1. Bestek compartimentering in de gangen van de serviceflats "Den Eikendreef"
2. Grondplan Den Eikendreef niveau 0 traphal
3. Grondplan Den Eikendreef niveau +1 traphal

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

20:32 - De voorzitter opent de besloten zitting
8

2017_RMW_00041

Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit
9

2017_RMW_00042

Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 16 02 2017 (2).pdf
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2017_RMW_00043

Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. BCSD 02 02 2017 .pdf
2. BCSD 20 02 2017.pdf
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2017_RMW_00044

Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

14/15

Bijlagen
1. DPB Februari 2017.pdf

23 maart 2017 20:56 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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