Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 24 augustus 2017

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

Afwezig:
mevrouw Gwendolijn Meskens

24 augustus 2017 19:59 -De voorzitter opent de openbare zitting

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1
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Werving en selectie - Aanduiding van een selectiebureau
voor meerdere aanwervingen voor gemeente en OCMW
Opwijk - Goedkeuring
AANVAARD

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

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1

2017_RMW_00091

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 22 06 2017.pdf

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Rechtspositieregeling - Wijziging rechtspositieregeling
inzake Vlaams zorgkrediet - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de goedkeuring gevraagd om de gouverneur een
antwoord te geven over zijn beslissing met betrekking tot de klacht van ACV over onze teksten van
Vlaams zorgkrediet en onbetaald verlof.
Inzake het onbetaald verlof worden de teksten in de RPR aanvaard door de gouverneur, inclusief de
voorwaarde van 2 jaar dienstanciënniteit en de gunst van 50% voor leidinggevende en titularissen van
niveau A en niveau B.
Inzake het Vlaams zorgkrediet treedt de gouverneur schorsend op voor artikel 256 (staat
verkeerdelijke 258 in de schorsing van de gouverneur), 2de lid :"dat leidinggevenden en tituarissen
van A en B het régime van 50% als gunst van de secretaris kunnen krijgen".
Hij aanvaardt onze argumentatie niet dat we dit voorstellen omdat vervanging op korte termijn in een
klein bestuur niet altijd realistisch is en in een éénmansafdeling niet altijd haalbaar. Dit is voor hem
geen reden die inherent is aan de goede werking van de dienst om een algemene uitsluiting, ook voor
niet-éénmansdiensten, te motiveren. Hij meent dat we hiermee de geest van art. 99 van de herstelwel
niet volgen en eerder dit recht uithollen.
Argumentatie
We hebben het schorsingsbesluit ontvangen 31 mei 2017 en hebben 60 dagen de tijd om ons besluit
in te trekken, gemotiveerd te rechtvaardigen of aan te passen.
Als binnen deze termijn geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, wordt het besluit
waarvan de uitvoering geschorst is geacht nooit te hebben bestaan.
Op basis van verdere informatie van ABB en CC consult kunnen we wel ambten uitsluiten, maar
kunnen we dit niet veralgemenen voor hele niveaus. Het bestuur dient te overwegen welke functies
van niveau A en B precies uitgesloten dienen te worden.
Op basis van de beslissing in het GO team en GMAT is het voorstel om het geschorste besluit in te
trekken.
De tekst in de RPR wordt dan als volgt:
Artikel 256
De verloven zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn een recht voor alle personeelsleden.
Volgende tekst wordt geschrapt : "Voor de leidinggevende functies en titularissen van graden van
niveau A en niveau B is het zorgkrediet met betrekking tot de vermindering van de arbeidsprestaties
tot 50% van een voltijdse betrekking evenwel geen recht, maar kan worden toegestaan als een
gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
Met leidinggevende functie wordt elke functie bedoeld waarin de titularis hiërarchisch gezag uitoefent
over ondergeschikte personeelsleden."
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De federale thematische verloven van loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een
zwaar ziek familie- of gezinslid, voor palliatieve verzorging en voor ouderschapsverlof zijn een recht
voor alle personeelsleden, ongeacht hun graad.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 1° 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 :
de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden, vermeld in titel II, hoofdstuk
I, afdelingen I en II (interne werking raad), de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid,
en de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheid, vermeld in artikel 2
(bevoegdheden die door wet of decreet aan de raad zijn opgelegd), in fine, met uitzondering van de
bevoegdheden of de dienstverlening waarop de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van toepassing is;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Besluiten van de Vlaamse regering inzake toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
en bepalingen betreffende onbetaald verlof.

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

Besluit
Artikel 1
De Raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring om het geschorste besluit, 2de lid van artikel
256 van de rechtspositieregeling, in te trekken.

Artikel 2
De aangepast gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De Raad van maatschappelijk welzijn keurt goed om deze beslissing over te maken aan de gouverneur
en de gemeente.

Bijlagen
1. Vlaams zorgkrediet.pdf

Interne zaken
Secretariaat
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OCMW-vereniging - Definitieve goedkeuring oprichting
zorgbedrijf - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

3/14

Beschrijving
Aanleiding en context
De Raad wordt gevraagd om de oprichting van een OCMW-vereniging Titel VIII, hoofdstuk I
(zorgbedrijf) voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf definitief goed te
keuren.
Argumentatie
De OCMW-raad heeft in zitting van 1 december 2016 de oprichting van een OCMW-vereniging Titel
VIII, hoofdstuk I (zorgbedrijf) voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf
principieel goedgekeurd.
De OCMW-raad heeft in zitting van 11 mei 2017 de oprichting van een OCMW-vereniging Titel VIII,
hoofdstuk I (zorgbedrijf) voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf
definitief goedgekeurd.
Met de oprichting van het zorgbedrijf wenst het bestuur de continuïteit van de openbare ouderenzorg
te waarborgen, rekening houdend met een schaarste aan financiële middelen. De
ouderenzorgvoorzieningen worden hierbij ondergebracht in een verzelfstandigde publiekrechtelijke
vereniging. Het lokaal bestuur wil de ouderenzorg verder financieel ondersteunen en zal deelgenoot
zijn in de op te richten nieuwe publiekrechtelijke vereniging.
Door de oprichting van een zorgbedrijf wensen gemeente- en OCMW-bestuur volgende doelstellingen
te realiseren :
- een betere dienstverlening aanbieden aan de Opwijkse burger (kwaliteit blijft prioritair)
- een hogere efficiëntie bereiken door meer bedrijfseconomisch te handelen
- sociale correcties te behouden
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken, gaat de oprichting van het zorgbedrijf
gepaard met het volgende :
- de toekenning van gebruiksrechten op onroerend patrimonium van het OCMW
- de terbeschikkingstelling van statutair OCMW-personeel en de overdracht van contractueel OCMWpersoneel
- de overdracht van ouderenzorgvoorzieningen samen met de bijhorende vergunningen, erkenningen,
de bijhorende overeenkomsten en contracten, de bijhorende roerende goederen, zowel materiële als
immateriële, met inbegrip van de daaraan verbonden rechten en plichten, zoals onder meer maar niet
uitsluitend de subsidies, de schuldvorderingen en de schulden overgedragen aan het zorgbedrijf.
De juridische modaliteiten werden vastgelegd in de statuten, die bij notariële akte geregistreerd zullen
worden.
Het dossier bevat ook een financieel plan, opgemaakt volgens de normen van BBC voor de jaren 2018
- 2023 met een daarbijhorende toelichting.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies verleend in zitting van 9 mei
2017.
Het Hoger Onderhandelingscomité met de vakorganisaties vond plaats op 4 mei 2017.
Het dossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 mei 2017.
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Op 6 juni 2017 werd het dossier besproken met de administratie van het Agentschap Binnenlands
Bestuur. Er waren nog enkele vormelijke opmerkingen betreffende de documenten die ter nazicht
werden bezorgd aan ABB. De documenten zijn inmiddels aangepast en aangevuld rekening houdend
met deze opmerkingen.
De voornaamste wijzigingen zijn :
- aanpassingen in de statuten






art 4 : duurtijd van de vereniging is 30 jaar - 00.00u vervangen door 24.00u
art 5 : bij de doelomschrijving werden de woorden 'in het algemeen' geschrapt
art 6 : bij de activiteiten werd de term 'onder andere' vervangen door 'met name'
art 6 : de ocmw-vereniging kan geen andere rechtspersoon oprichten, wel deelnemen in een
andere rechspersoon

 art 23 : statutair kunnen geen taken worden toegewezen aan het directiecomité, statutair kan
wel bepaald worden dat de raad van bestuur welbepaalde taken kan delgeren aan een
directiecomité en wordt bepaald in het huishoudelijk reglement

 art 29 : de zin "De personeelsgebonden gevolgen van de ontbinding van de vereniging
worden geregeld dorr de bepalingen van de toepasselijke regelgeving" wordt vervangen door
"Bij ontbinding van de vereniging zal elke deelgenoot het personeel overnemen dat werd
overgedragen vanuit deze deelgenoot. Het overige personeel van de vereniging zal door
iedere deelgenoot overgenomen worden à rato van de verhouding van de inbreng van elke
deelgenoot"

 in de volledige tekst wordt de term 'raad van beheer' vervangen door 'raad van bestuur' - in
het nieuwe decreet lokaal bestuur zal er enkel nog sprake zijn van 'raad van bestuur'
- aanpassing in bijlage 1 bij de statuten betreffende de inbreng : de cijfermatige gegevens
betreffende de waardering van de inbreng van de deelgenoten worden weggelaten. De inbreng van
de gemeente is de jaarlijkse dotatie die de gemeente zal geven aan de zorgvereniging. Afspraken
hieromtrent zullen worden opgenomen in de beheersovereenkomst. Artikel 3 betreffende het rapport
van de bedrijfsrevisor kan bijgevolg volledig worden weggelaten.
- advies betreffende het BTW-statuut werd toegevoegd aan de motiveringsnota ; dit advies werd
uitgewerkt door Q&A
- de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage wordt toegelicht in de motiveringsnota en het
financieel plan
Het dossier moet opnieuw goedgekeurd worden door de OCMW-raad en gemeenteraad.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid titel VIII, hoofdstuk I Verenigingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met
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- 6 stem(men) voor: Patrick De Smedt; Peter Beerens; Els Van Gucht; Annelies De Pauw; Linda
Verbesselt; Harry De Visscher
- 2 stem(men) tegen: Joke Longin; Natalie De Coninck

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad besluit de oprichting van een OCMW-vereniging - zorgbedrijf voor de afdeling
ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf definitief goed te keuren.
De OCMW-vereniging zal bestaan uit 2 deelgenoten, zijnde de gemeente Opwijk en het OCMW
Opwijk.

Artikel 2
De OCMW-raad keurt de statuten met bijlagen van de OCMW-vereniging goed.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Zorgbedrijf DefGoedkeuring RMW 11 05 2017.pdf
BTW-advies Opwijk ZB 20082017.pdf
Motivatienota oprichting zorgbedrijf .pdf
Statuten zorgbedrijf -OCMW-raad 24 aug 2017.pdf
Statutaire bijlage 2 personeel - OCMW-raad 24 augustus.docx.pdf
Toelichting financieel plan zorgbedrijf OCMW.pdf
Besluit CBS 9 mei 2017 - Zorgbedrijf.pdf
Besluit GR 23 mei 2017 - Zorgbedrijf.pdf
Lijst personeelsleden wzc + dcb + adminstratief.xls
Statutaire bijlage 1 inbreng .pdf
Besluit OCMW-raad 1 december 2016.pdf
Financieel plan 2018-2023.pdf
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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. 15423 voor € 372 van IT Forward
factuurnr. 217.403 voor € 7.880,73 van NV Screen Services
factuurnr. 15421 voor € 4.536 van IT Forward
factuurnr. 603598/2017 voor € 9.587,92 van NV Boma
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factuurnr. 20170753 voor € 530,74 van NV Gezel II
factuurnr. 15413 voor € 2.235,60 van IT Forward
factuurnr. 91 voor € 14.520,00 van Joris Cherretté
factuurnr. VD-25382 voor € 10.566,96 van Dessol
factuurnr. 11111005 voor € 4.507,36 van Miele
factuurnr. 144373 voor € 83.085,23 van Wissner-Bosserhoff
Argumentatie
IT Forward : Cherwell configuratie + aanvullende gebruikerslicenties Cherwell Service Management
Software
NV Screen Services : canal info - zebrix digital signage
Gezel II NV : afwerken hernieuwing van de sturing van de stookinstallatie in het WZC De Oase
(restbedrag)
NV Boma : schoonmaakkarren
Joris Cherretté : afbraak woning Kloosterstraat 71
Dessol : Leveren en plaatsen zonneschermen 6 serviceflats De Vlindertuin
Miele : professionele vaatwasser
Wissner-Bosserhoff : meubilair bewonerskamers - hoog-laag bedden en nachtkastjes
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
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
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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. 15423 voor € 372 van IT Forward
factuurnr. 217.403 voor € 7.880,73 van NV Screen Services
factuurnr. 15421 voor € 4.536 van IT Forward
factuurnr. 603598/2017 voor € 9.587,92 van NV Boma
factuurnr. 20170753 voor € 530,74 van NV Gezel II
factuurnr. 15413 voor € 2.235,60 van IT Forward
factuurnr. 91 voor € 14.520,00 van Joris Cherretté
factuurnr. VD-25382 voor € 10.566,96 van Dessol
factuurnr. 11111005 voor € 4.507,36 van Miele
factuurnr. 144373 voor € 83.085,23 van Wissner-Bosserhoff

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

factnr
factnr
factnr
factnr

Gezel 20170753.pdf
ITForward 15421.pdf
ITForward 15423.pdf
ITForward15413.pdf
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

factnr NV Boma 6035982017.pdf
factnr SServices 2017.403.pdf
Cherrete faktur 91.pdf
Dessol faktuur VD-25382.pdf
Miele faktuur 11111005.pdf
Wissner-Bosserhoff faktuur 144373.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging Aanpassing meerjarenplan 2014-19/7, budgetwijziging
1-2017 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De diverse voorstellen voor budgetwijziging, opgemaakt en voorgebracht door de budgethouders van
de respectievelijke beleidsitems, werden door de afdeling financiële zaken samengebracht in de
budgetteringstool van BBC.
Het koppelen van de financiële stromen (uitgaven en ontvangsten) aan de beleidsdoelstellingen
gebeurde in samenspraak met de respectievelijke budgethouders per beleidsitem.
Argumentatie
Het meerjarenplan 2014-2019/76 en de budgetwijziging 2017/1 zijn financieel in evenwicht als de
volgende voorwaarden vervuld zijn :

1. Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2. De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft, is groter of gelijk aan nul;

3. Voor de openbare centra van maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter of gelijk aan nul;

4. Er mogen geen aanwijzingen zijn dat het financiële evenwicht slechts fictief is;
De voorgelegde budgetten en meerjarenplan voldoen aan deze vereisten.
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.
Art. 52, 5° 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 het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzigingen
en de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met
- 5 stem(men) voor: Patrick De Smedt; Peter Beerens; Els Van Gucht; Annelies De Pauw; Linda
Verbesselt
- 2 onthouding(en): Joke Longin; Natalie De Coninck

Besluit
Artikel 1
De raad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2016/7 goed.

Artikel 2
De raad keurt de budgetwijziging 1 2017 goed.

Bijlagen
1. Budgetwijziging 2017 1.pdf
2. Meerjarenplanaanpassing 7.pdf
3. Nota bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 7.docx

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
HD 1

2017_RMW_00090

Werving en selectie - Aanduiding van een selectiebureau
voor meerdere aanwervingen voor gemeente en OCMW
Opwijk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van het nieuw organogram dat in opmaak is, zullen in de toekomst waarschijnlijk een
aantal deskundigen moeten aangeworven worden voor zowel gemeente als OCMW Opwijk. Voor de
aanwerving van bepaalde functies waarbij specifieke kennis vereist is, wordt voorgesteld om te
werken met een selectiebureau.
Argumentatie
Aangezien het maar om een beperkt aantal functies gaat wordt voorgesteld om één gezamenlijke
procedure te voeren voor gemeente en OCMW samen waarbij tijdens de gunningsprocedure, de
gemeente zal optreden in naam van het OCMW Opwijk.
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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikel 2, 36° die een gezamenlijke realisatie van
de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
10/14

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.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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;

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

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad mandateert de gemeente Opwijk om de procedure te voeren en in naam van OCMWOpwijk bij de gunningsprocedure van de opdracht 'Aanduiding van een selectiebureau voor meerdere
aanwervingen voor gemeente en OCMW Opwijk' op te treden.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

20:39 - De voorzitter opent de besloten zitting
9
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

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

Bijlagen
1. Notulen - RMW 22 06 2017.pdf
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2017_RMW_00093

Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN
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Bijlagen
1. Notulen - VB 15 06 2017 (1).pdf
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2017_RMW_00094

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

Bijlagen
1. Notulen - BCSD 01 06 2017 (1).pdf
2. Notulen - BCSD 19 06 2017 (1).pdf
3. Notulen - BCSD 06 07 2017 (1).pdf
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. DPB juni 2017.pdf
2. DPB juli 2017.pdf

MEDEDELINGEN
Kennisname gecoördineerde statuten van Haviland na goedkeuring ABB.

Kennisname van de gecoordineerde statuten van Haviland dit ingevolge de statutenwijziging
dd. 26.04.2017 na goedkeuring van ABB.
OPENBARE ZITTING
Interne zaken
ICT

20:55 - De voorzitter sluit de zitting
5
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Software Financiën - Aankoop export / importmodule
budgetten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de vraag van de dienst Financiën voor het optimaliseren van het
budgetteringsproces, wordt gevraagd aan de Raad voor maatschappelijk welzijn de aankoop goed te
keuren van de aankoop van de softwaremodule "Budget export/import" voor :
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- een éénmalig bedrag van € 1.000 excl BTW + € 210 BTW = € 1.210 incl BTW , en
- een jaarlijks terugkerend bedrag van € 200 excl BTW + € 42 BTW = € 242 incl BTW
Argumentatie
De mogelijkheid om budgetten te exporteren naar en importeren vanuit Excel geeft de mogelijkheid
aan de budgetverantwoordelijken en de budgethouders om aanpassingen aan te vragen binnen een
meer vertrouwde omgeving, wat leidt tot een hogere efficiëntie. Dezelfde mogelijkheden voor de
dienst Financiën elimineren de noodzaak tot manueel overtikken. Dit geeft een aanzienlijke
tijdsbesparing en een vermindering van het risico op fouten.
De firma NV Cipal-Schaubroeck, Bell-Telephonelaan 2 A, 2440 GEEL heeft op 20 juni 2017 een geldige
offerte aangeboden.
Deze firma bevindt zich in een toestand van feitelijk monopolie aangezien zij de enige leverancier is
van de financiële software die in gebruik is in het OCMW.
Juridische grond
Art. 26 §1 f. van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 5° 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 het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzigingen
en de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
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;

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

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aankoop goed van de export / importmodule van de
financiële suite voor :
- een éénmalig bedrag van € 1.000 excl BTW + € 210 BTW = € 1.210 incl BTW, en
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- een jaarlijks terugkerend bedrag van € 200 excl BTW + € 42 BTW = € 242 incl BTW.

Bijlagen
1. Offerte NV CIPAL-Schaubroeck.pdf

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender september

- BCSD - donderdag 7 september 2017 om 8u - Sociaal Huis
- BCSD - maandag 18 september 2017 om 19u - Sociaal Huis
- Vast Bureau - donderdag 21 september 2017 om 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- OCMW-raad - donderdag 28 september 2017 om 20u - Zaal Satijn (WZC)

OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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