Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 26 januari 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

26 januari 2017 20:04 -De voorzitter opent de openbare zitting
Welzijnskoepel West-Brabant - Jaarverslag 2016 veiligheidsconsulent - kennisname.

Het jaarverslag 2016 van de Welzijnskoepel West-Brabant, opgemaakt door de heer Filip
Haesen, veiligheidsconsulent bij de Welzijnskoepel West-Brabant.
Welzijnskoepel West-Brabant - notulen algemene vergadering van 23 december 2016

De notulen van de algemene vergadering van 23 december 2016 van de Welzijnskoepel WestBrabant.
Welzijnskoepel West-Brabant - Lidmaatschap

Volgens de statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant, wordt het lidmaatschap beëindigd
op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de opzeg gedaan werd voor 30 juni.
Het OCMW van Opwijk heeft het lidmaatschap bij de WZK opgezegd voor 30 juni van 2016,
dus wordt het lidmaatschap beëindigd vanaf 31 december 2017.
De contracten van de dienstverlening, namelijk de juridische dienst, dienst schuldbemiddeling
en de dienst van de veiligheidsconsulent werden reeds beëindigd per 31 december 2016.
Dit betekent in concreto dat er wel nog een bijdrage moet betaald worden aan de WZK voor
2017 voor de administratieve kosten en overheadkosten van gebouw. De bijdrage voor 2017
bedraagt € 7.003,79.
Intercommunale Haviland - notulen van de buitengewone algemene vergadering
woensdag 14 december 2016 - kennisname.

De notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland van
woensdag 14 december 2016.
Reportage WZC - Het Nieuwsblad Magazine
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Jeroen Vermeiren, kleinzoon van één van de bewoners van het WZC, nl Maria Moerenhout
heeft toestemming gevraagd om een reportage te draaien van het woonzorgcentrum voor het
weekenndmagazine van het Nieuwsblad.
De reporter zal een dag meelopen in het woonzorgcenturm van zijn grootmoeder en daar een
reportage over maken.
- hoe ziet een dag in het woonzorgcentrum eruit ?
- wat zijn de vragen waar het vergrijsde deel van de bevolking mee worstelt ?
- wat zijn de grenzen waarop de zorgverstrekkers botsen ?
Vergaderkalender februari 2017

- Donderdag 2 februari 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal huis
- Maandag 20 februari 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19u - Sociaal huis- Donderdag 16 februari 2017 - Vast Bureau - 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 23 februari 2017 - OCMW-raad - 20u - Zaal Satijn (WZC)
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

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

Bijlagen
1. Notulen Raad 22 december 2016 OZ.pdf
Dienst Financiën
Dienst Financiën
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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. 160153 voor € 2.299,00 t.v.v. Pump Tech BVBA
 factuurnr. 201631012 voor € 1.479,23 t.v.v. Häfele NV
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Argumentatie
Pump Tech BVBA : leveren en plaatsen van nieuwe voetbochten en geleidesysteem in RVS.
Aanpassen bestaand leidingwerk in pompput in HDPE
Häfele NV : toegangscontrole WZC (montage doorterminals, aansluiten kaartlezers, setup en
configuratie software)
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de Raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de Raad in
zitting 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
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

3/20

Besluit
Artikel 1
De Raad van Maatschappelijk Welzijn keurt bijgevoegde investeringsfacturen goed :

 factuurnr. 160153 voor € 2.299,00 t.v.v. Pump Tech BVBA
 factuurnr. 201631012 voor € 1.479,23 t.v.v. Häfele NV
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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. 300188358 voor € 7.148,00 t.v.v. Canon Belgium NV
Argumentatie
Canon Belgium NV: Vernieuwen kleine printers (11 stuks)
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de Raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de Raad in
zitting 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
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
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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. 300188358 voor € 7.148,00 t.v.v. Canon Belgium NV

Interne zaken
Secretariaat
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OCMW-Raad - Ontslag raadslid - opvolgend raadslid Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het ontslag van mevrouw Martine Moijson als effectief raadslid van het OCMW, aan de voorzitter van
de gemeenteraad op 1 december 2016 en de eedaflegging van de heer Harry De Visscher als
opvolgend raadslid.
Argumentatie
Na de eedaflegging op 24 januari 2017 werd de heer Harry De Visscher aangesteld in de functie van
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-Opwijk.
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.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het besluit van de gemeenteraad van Opwijk van 2 januari 2013 inzake de verkiezing van de leden
van de raad voor maatschappelijk welzijn in toepassing van artikel 12 van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 22 februari 2013
houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad van het OCMW.
Het besluit van de gemeenteraad van Opwijk van 24 januari 2017 inzake de aktename van het ontslag
van mevrouw Martine Moijson als OCMW raadslid van de gemeente Opwijk en de goedkeuring van de
geloofsbrieven van het opvolgend OCMW raadslid, de heer Harry De Visscher.
Afschrift te bezorgen aan
Harry De Visscher (per mail )

Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Harry De Visscher als effectief
raadslid van het OCMW-Opwijk.
De mail-groep ocmw-raadsleden zal aangepast worden door de heer Luc Wijns, ICT-projectleider.

Bijlagen
1. GR-OntslagnemendRaadslidMMoijson.pdf
2. Ontslagbrief M. Moijson.pdf
3. Geloofsbrieven De Visscher H.pdf
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OCMW-Raad - Vaststelling rangorde van de raadsleden
na installatie van het opvolgend lid - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het ontslag van mevrouw Martine Moijson als effectief raadslid van het OCMW, aan de voorzitter van
de gemeenteraad op 1 december 2016 en de eedaflegging van de heer Harry De Visscher als
opvolgend raadslid.
Argumentatie
Ingevolge de aanstelling van de heer Harry De Visscher als raadslid van het OCMW-Opwijk is het
aangewezen tot een nieuwe vaststelling van de rangorde van de raadsleden over te gaan.
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.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 20013 houdende de vaststelling
van de rangorde van de raadsleden voor de legislatuur 2013/2018.
De aktename - door de raad voor maatschappelijk welzijn van heden 26 januari 2017 - van de
eedaflegging van de heer Harry De Visscher als opvolger van het ontslagnemend effectief raadslid,
mevrouw Martine Moijson.
Afschrift te bezorgen aan
Harry De Visscher (per mail )

Besluit
Artikel 1
De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Opwijk, vanaf
heden 26 januari 2017, als volgt vast te stellen en goed te keuren :
- de heer Patrick De Smedt, Voorzitter
- de heer Peter Beerens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens, mevrouw Els Van
Gucht, mevrouw Natalie De Coninck, mevrouw Annelies De Pauw, mevouw Linda Verbesselt, de heer
Harry De Visscher, raadsleden

ICT
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ICT-, zaak- en reservatiesysteem - Gunning perceel 2 :
Zaaksysteem - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de grote hoeveelheid aan taken bij de verschillende diensten en de toename van het aantal
zaken dat door meerdere diensten dienen behandeld en / of opgevolgd te worden, is een duidelijke
noodzaak ontstaan om deze zaken goed op te volgen en de samenwerking te bevorderen door het
aanbieden van software die het leveren van gecoördineerde diensten ondersteunt.
Bij het uitschrijven van de overheidsopdracht werd het college van burgemeester en schepenen
aangeduid als aanbestedende overheid.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “ICT-, zaak- en reservatiesysteem” werd een bestek met nr. ODIZI-0025
opgesteld door de Dienst Interne Zaken.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (ICT Management Systeem), gegund aan Forward IT;
* Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem), te gunnen;
* Perceel 3 (Reserveringssysteem), beslissing tot niet-gunning.
De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 94.648,75 + € 19.876,24 (btw) =
€ 114.524,99.
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De gemeenteraad verleende in zitting van 17 november 2015 goedkeuring aan de selectievereisten,
de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-532657 werd gepubliceerd op 24 november 2015 op nationaal
niveau.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 december 2015 goedkeuring
aan de selectie van volgende kandidaten:
-

ULTIMO BELGIUM bvba, SCHALIENHOEVEDREEF 20 te 2800 Mechelen;
Syx Automations nv, Rozendaalstraat 53 te 8900 Ieper;
AREMIS BELGIUM SA, Avenue Charles Schaller 54 te 1160 Auderghem;
E2E nv, Bruiloftstraat 127 te 9050 Gentbrugge;
Forward IT, Amersfoortseweg 94 te NL-3941 EP Doorn;
Green Valley Belgium BVBA, Battelsesteenweg 455 A te 2800 Mechelen.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 januari 2016 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 333 kalenderdagen eindigde oorspronkelijk op 31 december 2016. Er werd
door de kandidaten een offerteverlenging toegestaan tot 31 januari 2017.
Er werden 4 offertes ontvangen:
- CIPAL IT SOLUTIONS NV, Bell Telephonelaan 2 A te 2440 Geel (€ 166.217,25 + € 34.905,62 (btw) =
€ 201.122,87);
- Forward IT, Amersfoortseweg 94 te NL-3941 EP Doorn (€ 52.560,00 + € 11.037,60 (btw) =
€ 63.597,60);
- Green Valley Belgium BVBA, Battelsesteenweg 455 A te 2800 Mechelen (€ 64.642,17 + € 13.574,86
(btw) = € 78.217,03);
- ULTIMO BELGIUM bvba, SCHALIENHOEVEDREEF 20 te 2800 Mechelen (€ 64.716,00 + € 13.590,36
(btw) = € 78.306,36);
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
- CIPAL IT SOLUTIONS NV, Bell Telephonelaan 2 A te 2440 Geel (€ 140.657,31 + € 29.538,04 (btw) =
€ 170.195,35)
- Forward IT, Amersfoortseweg 94 te NL-3941 EP Doorn (€ 52.560,00 + € 11.037,60 (btw) =
€ 63.597,60)
- Green Valley Belgium BVBA, Battelsesteenweg 455 A te 2800 Mechelen (€ 64.642,17 + € 13.574,86
(btw) = € 78.217,03)
- ULTIMO BELGIUM bvba, SCHALIENHOEVEDREEF 20 te 2800 Mechelen (€ 64.716,00 + € 13.590,36
(btw) = € 78.306,36)
Bijkomende motivering:
1. Het scoren van de gunningscriteria geeft Forward IT als te verkiezen zaaksysteem
2. De total cost of ownership over 5 jaar geeft Forward IT als te verkiezen systeem
3. De tests, uitgevoerd door 3 personen, geven Forward IT aan als meest intuitief en meest flexibel
systeem met de snelste realisatietijd voor het definiëren van nieuwe of aanpassen van bestaande
functionaliteiten.
Op 11 januari 2017 stelde de Dienst Interne Zaken het verslag van nazicht van de offertes op voor
Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem).
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De Dienst Interne Zaken stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde Forward IT, Amersfoortseweg 94 te NL-3941 EP Doorn, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 52.560,00 + € 11.037,60 (btw) = € 63.597,60 mits het verkrijgen van een
visum.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij Gemeente Opwijk optreedt in naam van OCMW
Opwijk bij de gunning van de opdracht.
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, § 2, 1°
d (limiet van € 207.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikel 38 die een
gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden
toelaat.
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.
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. 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.

Financiële informatie
Financiële informatie
Een gunstig advies van ACO en het vereiste financieel visum werden reeds verleend via het dossier
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

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

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 25 januari 2017.
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Bijlagen
1. Verslag van nazicht van de offertes, perceel 2, zaak -en reserveringssysteem
2. Ontwerpbesluit zoals opgemaakt voor het college van burgemeester en schepenen van 25
januari 2017

10/20

VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES
Overheidsopdracht: ICT-, zaak- en reservatiesysteem
Datum verslag: 11 januari 2017
Opdrachtgevend bestuur:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Fax:

Gemeente Opwijk
Ringlaan 20
1745 Opwijk
052/36.51.11
052/36.51.02

1. Algemene gegevens
ICT-, zaak- en reservatiesysteem
Leveringsplaats

Gemeente Opwijk - Ringlaan 20

Besteknummer

ODIZI-0025 (ID: 333)

Soort opdracht

Leveringen
Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)

Raming

€ 31.570,24 (excl. btw)
€ 38.199,99 (incl. btw)

Voorziene leveringstermijn

12 maanden

Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking,
rechtvaardiging: artikel 26, § 2, 1° d (limiet van €
207.000,00 excl. btw niet overschreden) - wet van 15 juni
2006

Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

17 november 2015 (de gemeenteraad)

Verzenddatum publicatie

24 november 2015

Uiterste datum voor het indienen van de
11 december 2015
kandidaturen
Goedkeuring kwalitatieve selectie

23 december 2015

Uiterste datum voor het indienen van de
29 januari 2016 om 11.00 uur
offertes
Einde van de verbintenistermijn

31 januari 2017

2. Lijst van aangeschrevenen
Goedkeuring kwalitatieve selectie: 23 december 2015
Volgende firma's werden geselecteerd in de kwalitatieve selectie, en werden op 23 december 2015
uitgenodigd om een offerte in te dienen:
Nr. Naam

Adres

Postcode Woonplaats

1

ULTIMO BELGIUM bvba

SCHALIENHOEVEDREEF 20

2800

Mechelen

2

Syx Automations nv

Rozendaalstraat 53

8900

Ieper

3

AREMIS BELGIUM SA

Avenue Charles Schaller 54

1160

Auderghem

4

E2E nv

Bruiloftstraat 127

9050

Gentbrugge
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5

Forward IT

Amersfoortseweg 94

NL-3941
Doorn
EP

6

Green Valley Belgium BVBA

Battelsesteenweg 455 A

2800

7

CIPAL IT SOLUTIONS NV

Bell Telephonelaan 2
A

2440

Geel

Mechelen
1, 2

3. Offertes
Nr. Naam

Postcode Woonplaats

Prijs incl. btw Verzendwijze

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
4 firma’s hebben een offerte ingediend:
1

CIPAL IT SOLUTIONS NV

2440

Geel

2

Forward IT

3

Green Valley Belgium BVBA

2800

Mechelen

€ 78.217,03 Afgegeven

4

ULTIMO BELGIUM bvba

2800

Mechelen

€ 78.306,36 Afgegeven

NL-3941
Doorn
EP

€ 201.122,87 Afgegeven
€ 63.597,60 Afgegeven

4. Formeel en materieel nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten

Formeel nazicht
Nr. Naam

Status Opmerkingen

Tijdig¹

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
1

CIPAL IT SOLUTIONS NV

OK

OK

2

Forward IT

OK

OK

3

Green Valley Belgium BVBA

OK

OK

4

ULTIMO BELGIUM bvba

OK

OK

¹ Offerte tijdig ingediend
Materieel nazicht van de offertes
Nr. Naam

Status Opmerkingen

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
1

CIPAL IT SOLUTIONS NV

OK

In orde

2

Forward IT

OK

In orde

3

Green Valley Belgium BVBA

OK

In orde

4

ULTIMO BELGIUM bvba

OK

In orde
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Besluit van het formeel en materieel nazicht van de offertes
De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele
onregelmatigheden niet essentieel zijn:

Nr. Naam

Motivering

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
1

CIPAL IT SOLUTIONS NV

2

Forward IT

3

Green Valley Belgium BVBA

4

ULTIMO BELGIUM bvba

5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning
Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria
Nr. Naam

Motivering

Score

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
Gunningscriterium nr. 1: Prijs van softwarelicenties

Beoordeling op 10 punten
Regel van 3 : Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * 10
3

Green Valley Belgium
BVBA

(€ 15.240,25 / € 15.240,25) * 10 = 10,00

10

2

Forward IT

(€ 15.240,25 / € 16.800,00) * 10 = 9,07

9,07

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

(€ 15.240,25 / € 25.449,60) * 10 = 5,99

5,99

4

ULTIMO BELGIUM bvba (€ 15.240,25 / € 31.850,00) * 10 = 4,79

4,79

Gunningscriterium nr. 2: Kost van de implementatie (analyse, configuratie,
programmatie, opleiding)

Beoordeling op 10 punten
Regel van 3 : Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * 10
4

ULTIMO BELGIUM bvba (€ 28.909,00 / € 28.909,00) * 10 = 10,00

10

2

Forward IT

(€ 28.909,00 / € 32.400,00) * 10 = 8,92

8,92

3

Green Valley Belgium
BVBA

(€ 28.909,00 / € 37.704,38) * 10 = 7,67

7,67

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

(€ 28.909,00 / € 79.633,11) * 10 = 3,63

3,63

Gunningscriterium nr. 3: Kostprijs voor jaarlijks onderhoud en helpdesk

Beoordeling op 10 punten
Regel van 3 : Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * 10
2

Forward IT

(€ 3.360,00 / € 3.360,00) * 10 = 10,00

4

ULTIMO BELGIUM bvba (€ 3.360,00 / € 3.957,00) * 10 = 8.49

8,49

3

Green Valley Belgium
BVBA

2,87

(€ 3.360,00 / € 11.697,54) * 10 = 2,87
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10

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

(€ 3.360,00 / € 35.574,60) * 10 = 0,94

0,94

Gunningscriterium nr. 4: Gebruiksvriendelijkheid

Beoordeling op 30 punten
De tijdens de demo’s aanwezige juryleden werd gevraagd op verschillende criteria een score te
geven. Zij mochten ook een algemene appreciatie geven in %. Voor alle onderdelen waarvoor een
score werd gegeven werd de gemiddelde score over alle juryleden in aanmerking genomen.
2

Forward IT

Gemiddelde van de scores gegeven door de juryleden
aanwezig bij de demo.

26,24

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

Gemiddelde van de scores gegeven door de juryleden
aanwezig bij de demo.

24,03

4

ULTIMO BELGIUM bvba

Gemiddelde van de scores gegeven door de juryleden
aanwezig bij de demo.

21,31

3

Green Valley Belgium
BVBA

Gemiddelde van de scores gegeven door de juryleden
aanwezig bij de demo.

20,87

Gunningscriterium nr. 5: Dekkingsgraad van punten die vermeld worden als opties

Beoordeling op 20 punten
Aantal afgedekte punten als optie * 20 / Totaal aantal afgedekte punten als optie
1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

60 * 20 / 60 = 20

20

2

Forward IT

60 * 20 / 60 = 20

20

4

ULTIMO BELGIUM bvba 58 * 20 / 60 = 19,33

19,33

3

Green Valley Belgium
BVBA

1,67

5 * 20 / 60 = 1,67

Gunningscriterium nr. 6: Openheid naar andere systemen en leveranciers

Beoordeling op 30 punten
Webservices : +6, views op andere databases : +6, e-mail capturing met of zonder bijlagen + 6 of
+ 2, Import van XML bestanden +2, export van XML bestanden +2, Import van Excel bestanden +2,
export van Excel bestanden +2, Import van tekstbestanden +2, export van tekstbestanden +2
1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

Toekenning van de scores zoals beschreven in de
offerteaanvraag.

30

3

Green Valley Belgium
BVBA

Green Valley geeft aan alle koppelmogelijkheden te kunnen
ondersteunen

30

2

Forward IT

Toekenning van de scores zoals beschreven in de
offerteaanvraag.

26

4

ULTIMO BELGIUM bvba Scoring zoals beschreven in de offerteaanvraag

24

Gunningscriterium nr. 7: Koppelingen naar bestaande systemen

Beoordeling op 20 punten
De leverancier kan voldoen aan de vereisten voor het gebruiken van het generiek koppelplatform
van eDecision (Green Valley Belgium), specificaties in bijlage : +6 De leverancier kan voldoen aan de
vereisten voor het koppelen aan 3P (3P), specificaties in bijlage : +6 De leverancier kan voldoen aan
de vereisten voor het koppelen met BBC (Groep Schaubroeck), specificaties in bijlage : +6 De
leverancier kan voldoen aan de vereisten voor het gebruiken van alle vermelde generieke
koppelplatformen : +2
1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

Toekenning van de scores zoals beschreven in de
offerteaanvraag.

20

2

Forward IT

Toekenning van de scores zoals beschreven in de

20
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offerteaanvraag.
3

Green Valley Belgium
BVBA

Koppeling met eDecision is reeds aanwezig, net zoals deze
met 3P

20

4

ULTIMO BELGIUM bvba

Ultimo heeft de mogeijkheid tot koppeling met deze
systemen bevestigd.

20

Gunningscriterium nr. 8: Integratie met de andere aangeboden percelen

Beoordeling op 30 punten
Geïntegreerde offerte voor 3 percelen die alle kunnen worden toegekend = 30
Geïntegreerde offerte voor 2 percelen die alle kunnen worden toegekend = 15
2

Forward IT

Alhoewel initieel werd ingeschreven voor de 3 percelen,
komt deze toepassing nog slechts in aanmerking voor
percelen 1 (toegekend) en 2.

15

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

Initiële offerte voor perceel 1 en 2 maar perceel 1 werd niet
aan deze leverancier toegekend.

0

3

Green Valley Belgium
BVBA

Offerte voor dit ene perceel.

0

4

ULTIMO BELGIUM bvba

Initiële offerte voor perceel 1 en 2 maar perceel 1 werd niet
aan deze leverancier toegekend.

0

Gunningscriterium nr. 9: Uitwisselbaarheid van processen

Beoordeling op 30 punten
Het bestaan van generieke processen : + 15
Het bestaan van een bibliotheek van processen of de mogelijkheid om processen uit te wisselen met
andere klanten : +15

2

Forward IT

Generieke processen op het vlak van service management
zijn aanwezig. Business blueprints kunnen geëxporteerd en
geïmporteerd (en dus uitgewisseld) worden. Forward IT
organiseert ook klantendagen (gebruikersgroep) waardoor
uitwisseling van processen tot de mogelijkheden behoort.

3

Green Valley Belgium
BVBA

Het zaaksysteem betreft generieke processen en heeft de
mogelijkheid om zich te abonneren op een
procesbibliotheek.

30

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

De offerte bevat geen indicaties voor het bestaan van
generieke processen, een bibliotheek van processen of
uitwisselbaarheid van processen via gebruikersgroepen.

0

4

Uit de offerte en de demo blijkt niet dat er generieke
processen zijn. Er is eveneens geen sprake van een
ULTIMO BELGIUM bvba
bibliotheek van processen of uitwisselbaarheid via
gebruikersgroepen.

30

0

Gunningscriterium nr. 10: Kwaliteit van de ondersteuning

Beoordeling op 20 punten
Er is een nederlandstalige helpdesk : +10
Er is een 1e nederlandstalig escalatieniveau : + 5
Er is een 2e escalatieniveau naar de ontwikkelaar van het systeem : +5
1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

De gewenste ondersteuning is volledig voorhanden zoals
beschreven.

20

2

Forward IT

De gewenste ondersteuning is volledig voorhanden zoals
beschreven.

20

3

Green Valley Belgium

Alle gewenste ondersteuningsniveau's zijn aanwezig

20
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BVBA
4

ULTIMO BELGIUM bvba Alle gewenste niveau's van ondersteuning zijn aanwezig

20

Gunningscriterium nr. 11: Aanpasbaarheid en autonomie

Beoordeling op 30 punten
Aantal punten onder Autonomie waaraan wordt voldaan * 30 / Aantal punten onder Autonomie.
2

Forward IT

19 * 30 / 19 = 30

30

4

ULTIMO BELGIUM bvba 17 * 30 / 19 = 26,84

26,84

1

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

12 * 30 / 19 = 18,95

18,95

3

Green Valley Belgium
BVBA

5 * 30 / 19 = 7,89

7,89

Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score)
Nr. Naam

Score

Prijs incl. btw*

Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem)
2

Forward IT

215,23

€ 63.597,60

4

ULTIMO BELGIUM bvba

154,76

€ 78.306,36

3

Green Valley Belgium BVBA

150,97

€ 78.217,03

1

CIPAL IT SOLUTIONS NV

143,54

€ 170.195,35

Bijkomende motivering: 1. Het scoren van de gunningscriteria geeft Forward IT als te verkiezen
zaaksysteem
2. De total cost of ownership over 5 jaar geeft Forward IT als te verkiezen systeem
3. De tests, uitgevoerd door 3 personen, geven Forward IT aan als meest intuitief en meest flexibel
systeem met de snelste realisatietijd voor het definiëren van nieuwe of aanpassen van bestaande
functionaliteiten

* Nagerekende bedragen

VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de
offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor
Perceel 2 (Zaakopvolgingssysteem) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige
(rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Forward IT, Amersfoortseweg 94 te NL3941 EP Doorn, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 52.560,00 + € 11.037,60 (btw) =
€ 63.597,60.
________________________________________

De ontwerper,

Luc Wijns
informaticaverantwoordelijke
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Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
7

2017_RMW_00005

Woonzorgcentrum De Oase - Hernieuwing van de sturing
van de stookinstallatie van het woonzorgcentrum De
Oase te Opwijk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Door het onverwachts uitvallen van de regelaar van het sturingssysteem van de verwarmingsinstallatie
van het woonzorgcentrum De Oase is deze momenteel op handbediend ingesteld, waardoor het
energieverbruik veel hoger is dan voorzien. Aangezien er reeds andere problemen waren met dit
sturingsstysteem, dringt een volledige hernieuwing van het sturingssysteem zich op.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Hernieuwing van de sturing van de stookinstallatie van het
woonzorgcentrum De Oase te Opwijk” werd een bestek met nr. Woon_2017_002 opgesteld door de
Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.000,00 excl. btw of € 38.720,00 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 20 februari 2017 om 11.00 uur
voorgesteld.
Juridische grond
Het besluit van de gemeenteraad van [datum_deleg_nominatief], houdende delegatie van de
bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen;
Het besluit van de gemeenteraad van [datum_goedk_budget]waarbij nominatief deze
overheidsopdracht vastgesteld werd in het budget;
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.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
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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.
Een budgetwijziging zal nodig zijn om voldoende budget te voorzien voor deze noodzakelijke
hernieuwing

Advies
ACO
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. Woon_2017_002 en de raming voor de opdracht “Hernieuwing van de sturing van
de stookinstallatie van het woonzorgcentrum 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 € 32.000,00 excl. btw of
€ 38.720,00 incl. btw.

Openbare stemming op artikel 1
- unaniem voor

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

Openbare stemming op artikel 2
- unaniem voor
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Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Gezel II nv, Beukenstraat 160 te 9255 Buggenhout;
- HESA bvba, D'helst 29 te 9280 Lebbeke;
- De Kock bvba, Industriedijk4 te 2300 Turnhout;
- Sanitair Blondeel bvba, Hospitaalweg 14 te 8510 Marke;
- A* V.D.V. sa, De Selliers De Moranville laan 33 te 1080 Brussel
- Jos Lauryssen bvba, D'Hoef 3 te 2960 Brecht

Openbare stemming op artikel 3
- unaniem voor

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 februari 2017 om 11.00 uur.

Openbare stemming op artikel 4
- unaniem voor

Bijlagen
1. 2017_01_17_Bestek - Model 3P_1.pdf

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
8

2017_RMW_00008

Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

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

Bijlagen
1. Notulen Raad 22 december 2016 BZ.pdf

20:37 - De voorzitter opent de besloten zitting
9

2017_RMW_00009

Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen VB 15 december 2016.pdf
10

2017_RMW_00010

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

Bijlagen
1. BCSD 21 11 2016.docx
2. BCSD 08 12 2016.docx
11

2017_RMW_00011

Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. DPB december 2016.pdf
26 januari 2017 20:48 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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