Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 26 april 2018

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 april 2018 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender mei 2018
Maandag 14 mei 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 17 mei 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel (GAC II)
Donderdag 24 mei 2018 : OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1

2018_RMW_00037

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 22.03.2018.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
2

2018_RMW_00036

Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 20174056 voor € 49.382,52 van Veldeman BVBA
factuurnr. 201801431 voor € 5.628,86 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 201801427 voor € 4.407,43 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 191800257 voor € 7.533,46 van Flokk NV
factuurnr. 201805190 voor € 1.776,89 van Häfele Belgium NV
factuurnr. V1 170 voor € 4.055,00 van Multimedi BVBA
factuurnr. 13.2018 voor € 9.487,61 van Verbelen Filip BVBA
factuurnr. 2018/120 voor € 9.902,16 van De Cock tuinhoutconstructies
factuurnr. 15468 voor € 1.490,40 van Forward IT B.V.
factuurnr. 10 voor € 942,21 van Jean-Paul Aelbrecht BVBA
factuurnr. 29 voor € 11.218,51 van Van Lembergen BVBA
factuurnr. 15477 voor € 558,90 van Forward IT B.V.
Argumentatie
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 20174056 Veldeman BVBA (maatmeubilair WZC Oase)
factuurnr. 201801431 Arjo Belgium NV (inrichting badkamers WZC Oase)
factuurnr. 201801427 Ajo Belfium NV (actieve tillift WZC Oase)
factuurnr. 191800257 Flokk NV (Bureaustoelen WZC Oase)
factuurnr. 201805190 Häfele Belgium NV (toegangscontrole WZC Oase)
factuurnr. V1 170 Multimedi BVBA (Autoclaaf WZC Oase)
factuurnr. 13.2018 Verbelen Filip BVBA (levering + plaatsing keuken WZC Oase)
factuurnr. 2018/120 De Cock tuinhoutconstructies (Carport WZC Oase)
factuurnr. 15468 Forward IT B.V. (Cherwell configuratie)
factuurnr. 10 Jean-Paul Aelbrecht BVBA (kast verpleegpost WZC Oase)

2/8

factuurnr. 29 Van Lembergen BVBA (klinkers aanleg parking WZC Oase)
factuurnr. 15477 Forward IT B.V. (Cherwell configuratie)
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
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 het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn keurt bijgevoegde
investeringsfacturen goed:
factuurnr. 20174056 voor € 49.382,52 van Veldeman BVBA
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factuurnr. 201801431 voor € 5.628,86 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 201801427 voor € 4.407,43 van Arjo Belgium NV
factuurnr. 191800257 voor € 7.533,46 van Flokk NV
factuurnr. 201805190 voor € 1.776,89 van Häfele Belgium NV
factuurnr. V1 170 voor € 4.055,00 van Multimedi BVBA
factuurnr. 13.2018 voor € 9.487,61 van Verbelen Filip BVBA
factuurnr. 2018/120 voor € 9.902,16 van De Cock tuinhoutconstructies
factuurnr. 15468 voor € 1.490,40 van Forward IT B.V.
factuurnr. 10 voor € 942,21 van Jean-Paul Aelbrecht BVBA
factuurnr. 29 voor € 11.218,51 van Van Lembergen BVBA
factuurnr. 15477 voor € 558,90 van Forward IT B.V.

Bijlagen
1. investeringsfacturen (raad 26-4-2018).pdf

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
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2018_RMW_00034

Collectieve schuldenregeling - Oninbare
schuldvorderingen van het OCMW- principebeslissing Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW van Opwijk ontvangt regelmatig in de hoedanigheid van schuldeiser een ontwerp van
minnelijke aanzuiveringregeling in het kader van een procedure collectieve schuldenregeling.
Aangezien dergelijk ontwerp wordt opgesteld voor een maximale looptijd van 7 jaar,rekening houdend
met de financiële situatie van de verzoeker, is het opportuun met dit ontwerp in te stemmen. In het
andere geval zal immers de arbeidsrechter worden gevat met het oog op het opleggen van een aantal
maatregelen in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling welke 5 jaar maximaal kan lopen.
Argumentatie
Reeds bij homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling is duidelijk welk bedrag in het kader
van de collectieve schuldenregeling gerecupereerd kan worden. Bij normaal verloop en einde van de
procedure zal het OCMW als schuldeiser haar executierechten niet kunnen hervatten voor het
gedeelte in hoofdsom, intresten en penaliteiten dat niet werd terugbetaald gelet op het
tussengekomen akkoord. In die zin kan op basis van voormelde bewijsstukken en de precaire
financiële situatie van de verzoeker/schuldenaar reeds onmiddellijk het gekende niet-terugbetaalbare
bedrag oninbaar worden gesteld.
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Juridische grond
Het OCMW decreet van 19 december 2008.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2010.
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
De raad van maatschappelijk welzijn beslist principieel akkoord te gaan met het oninbaar plaatsen van
het resterend saldo van de openstaande schuld van de verzoeker/ schuldenaar aangezien een
toegezonden ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling een concreet afbetalingsvoorstel inhoudt.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
4

2018_RMW_00035

Serviceflats Den Eikendreef - Hernieuwing en uitbreiding
van de automatische branddetectie-installatie in de
serviceflats Den Eikendreef - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de actie 'Het verbeteren van de brandveiligheid in de serviceflats Den Eikendreef' uit
het strategische meerjarenplan 2014-2018 werden reeds een aantal opdrachten uitgevoerd: plaatsen
brandtrap, plaatsen nooddeuren en plaatsen van compartimentering. Om de actie volledig af te
werken is nog het uitbreiden en hernieuwen van de automatische branddetectie-installatie nodig.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Hernieuwing en uitbreiding van de automatische branddetectieinstallatie in de serviceflats Den Eikendreef” werd een bestek met nr. Woon_2018_007 opgesteld door
de Dienst aankoop en contractbeheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.942,15 excl. btw of € 20.500,00 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 30 mei 2018 om 11.00 uur voorgesteld.
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
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Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
144.000,00 excl. btw niet bereikt).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
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_2018_007 en de raming voor de opdracht “Hernieuwing en uitbreiding van
de automatische branddetectie-installatie in de serviceflats Den Eikendreef”, 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
€ 16.942,15 excl. btw of € 20.500,00 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Argina Technics NV, Anthonis De Jonghestraat 50 te 9100 Sint-Niklaas;
- De Maerteleire nv, Industriepark 4B te 9820 Merelbeke;
- Das Security bvba, Bergensesteenweg 65 te 1651 Lot;
- Ardovlam nv, Groeneweg 17 te 9300 Aalst;
- Sicli nv, Merlostraat 1 te 1180 Ukkel;
- Security Alarm Systems, Roodebeeklaan 125 bus 15 te 1030 Brussel;
- Statamat nv, Finlandstraat 5A (Haven 8000C) te 9940 Evergem.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 mei 2018 om 11.00 uur.

Bijlagen
1. Bestek hernieuwen en uitbreiden branddetectie-installatie

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

20:21 - De voorzitter opent de besloten zitting
5

2018_RMW_00038

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 22.03.2018.pdf
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2018_RMW_00039

Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 15.03.2018.pdf
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2018_RMW_00040

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

Bijlagen
1. Notulen - BCSD 19 03 2018.pdf
2. Notulen - BCSD 05.04.2018.pdf

26 april 2018 20:25 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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