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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
 
Zitting van 1 februari 2018 
De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in  
Sint-Niklaas. 
 
 
Aanwezig: 
Mike Nachtegael, voorzitter 
Nathalie Van Garsse, Willem De Klerck, Bernd Van Besauw, Walther Bruwiere, Liliane Verbeke, 
Johan Uytdenhouwen, Koen De Smet, Christine Meert, Bert De Laet, Eline De Bruyne, 
Saloua El Moussaoui en Mohamed Doudouh, leden 
Tjeu van Diessen, secretaris 
 
 
Mike Nachtegael, voorzitter, verklaart de zitting voor geopend om 20.03 uur. En verwelkomt ook 
uitdrukkelijk het publiek. 
 
 
Volgend punt wordt van de agenda afgevoerd: 
 
OCMW-verenigingen 
4. Zorgpunt Waasland - aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad 

van bestuur - beslissing 
 
 
AGENDA : 
 
OPENBARE ZITTING 
 

Notulen raadszittingen – goedkeuring 
 
1. Conceptnotulen OCMW-raad van 14.12.2017 (openbare zitting) – goedkeuring 

 
De conceptnotulen van de OCMW-raad van 14.12.2017 (openbare zitting) worden met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 

 
2. Mededelingen door de heer voorzitter 

De voorzitter deelt mee dat hij deze maand nog zal voltooien, maar dat er op 
1 maart 2018 een nieuwe voorzitter zal geïnstalleerd worden. 
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OCMW-verenigingen 
 

3. Toetreding van de AV AZ Lokeren tot de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en 
Durme (voorheen AZ Nikolaas) als 7de deelgenoot en de daarmee gepaard gaande 
statutenwijziging – goedkeuring 
 
De voorzitter geeft enige uitleg bij het dossier. De bedoeling is om steviger in het 
ziekenhuislandschap te komen staan. Dat vraagt ook een wijziging van de statuten. 
 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. 
Die zijn er niet. 
 
 
De Raad : 
 
Gelet op het bestaan van de vzw AZ Nikolaas (OCMW Vereniging in de zin van titel VIII 
hoofdstuk II van het OCMW decreet); 
 
Gelet op de toetreding van de autonome verzorgingsinstelling AZ Lokeren (OCMW 
Vereniging in de zin van titel VIII hoofdstuk I van het OCMW decreet) tot de vzw AZ 
Nikolaas; 
 
Gelet op het feit dat de toetreding van de AV AZ Lokeren een statutenwijziging van de 
vzw AZ Nikolaas inhoudt en dat deze statutenwijziging het voorafgaandelijk akkoord van 
de deelgenoten impliceert; 
 
Gelet op het ontwerp van de statuten van de vzw AZ Nikolaas; 
 
Gelet op het akkoord betreffende de pensioenen van de statutaire medewerkers van de 
AV AZ Lokeren die ter beschikking gesteld worden van de vzw; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is AZ Lokeren en AZ Nikolaas onder één beheer te 
brengen m.n. de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme (voorheen AZ 
Nikolaas)  wat impliceert dat de AV AZ Lokeren de exploitatie van AZ Lokeren inbrengt 
in de vzw (activa en passiva) en dit met ingang van 01.07.2018; 
 
Overwegende dat door deze inbreng de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en 
Durme 2 erkende algemene ziekenhuizen zal exploiteren (AZ Nikolaas en AZ Lokeren) 
die elk hun naam behouden; 
 
Overwegende dat het de ambitie is door deze vereniging  

 een gemeenschappelijke positie in het toekomstig ziekenhuisnetwerk in te 
nemen waardoor de vereniging meer kan wegen in het kader van toekomstige 
programmatie en toekenning van erkenningen; 

 verder schaalgrootte te blijven generen; 
 de rol van AZ Lokeren als basis regionaal ziekenhuis te versterken door o.a. het 

medisch aanbod te verstevigen; 
 de geloofwaardigheid naar de Vlaamse overheid in het kader van een 

zorgstrategisch plan gericht op een nieuwbouw in Lokeren te herstellen; 
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 de rol van AZ Nikolaas als referentieziekenhuis in het Waasland en de regio 
Lokeren te versterken; 

 de krachten meer doorgedreven te bundelen om zodoende toptechnologie en 
topartsen in  de regio Waas en Durme aan te trekken; 
 

Overwegende dat de nieuwe zorgvereniging het aanbod van toegankelijke en 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het Waasland en de regio Lokeren kan garanderen op 
een wijze die voor alle betrokkenen een positief verhaal inhoudt: een kwalitatief en 
toegankelijk zorgaanbod aan de bevolking, een blijvende belangrijke rol als werkgever 
en dit in een haalbaar financieel kader voor de besturen; 
 
Overwegende dat na de toetreding van de AV AZ Lokeren de huidige vzw AZ Nikolaas 
haar naam zal wijzigen in de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme; 
 
Overwegende dat de toetreding van de AV AZ Lokeren in de vzw AZ Nikolaas dus het 
algemeen belang dient; 
 
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 
15 januari 2018 overeenkomstig art. 270 §1 6° van het OCMW-decreet; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Akkoord te gaan met de toetreding van de AV AZ Lokeren tot de vzw AZ Nikolaas en de 
daarmee gepaard gaande wijzigingen van de statuten van de vzw AZ Nikolaas. 
 
Artikel 2 : 
Dit besluit ter goedkeuring over te maken aan de gemeenteraad van Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 : 
Machtiging te verlenen aan de vzw AZ Nikolaas om het dossier in te dienen bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. 
 
Artikel 4 : 
Dit besluit mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
 

4. Zorgpunt Waasland - aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de 
raad van bestuur - beslissing 

 
Dit punt wordt verschoven naar een volgende raad. 
 

 
Audits 
 

5. Auditplanning 2018 – beslissing 
 
Het voorstel is om twee opvolgaudits te houden, om na te gaan of de aanbevelingen in 
de praktijk zijn omgezet. 
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De Raad: 
 
Gelet op de principebeslissing van de Raad van 10 december 2009, een positief advies 
van het overlegcomité Stad/OCMW van 2 februari 2010 en een definitieve beslissing van 
de Raad van 11 februari 2010 betreffende de oprichting en toetreding tot Audio; 
 
Gelet op de bespreking van de basisnota en het positief advies voor deze audit in het 
Auditcomité van 15 september 2017;  
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende budget beschikbaar is op 
rekening 61311000 BI 011900; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare 
zitting vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
Uitvoering van de opvolgaudit woonzorgcentra en opvolgaudit overheidsopdrachten. 

 
 

Eigendommen 
 

6. Verkoop laatste perceel Botermelkstraat- openen biedingen, vaststelling rangschikking 
en machtiging voor verdere procedure- beslissing 
 
De voorzitter verduidelijkt dat dit de laatste stap is in de verkoop van een verkaveling. 
Eind 2017 is er een openbare verkoop geweest, waar geen bod kwam. Daarom is vorige 
raad beslist dat men een bieding kon doen. 
De bedoeling is om vandaag de binnengekomen biedingen te openen en te 
rangschikken. 
 
Er is één bieding binnengekomen op 29 januari 2018. De voorzitter doet die open. 
Het is een bod van de Philip De Vos, Brugsken 113, 9100 Sint-Niklaas van 137.863 EUR. 
Hij vraagt om hem te verwittigen als zijn bod niet het hoogste zou zijn. 
 
Er wordt beslist dit lot aan hem te verkopen. 
 
De Raad: 
 
Gelet op de 2 openbare verkopen van de loten 2 t.e.m. 6 waar op de 1ste zitdag 
(20 mei 2016) slechts 2 van de 5 loten verkocht werden en de overige 3 loten pas op de 
2de zitdag (4 december 2017); 
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Overwegende dat op 4 december 2017 na de verkavelingswijziging ook lot 1 
(Sint-Niklaas, 4de afdeling, sie D60/A) vruchteloos te koop werd aangeboden; 
 
Overwegende dat de geschatte minimumprijs (125.000 EUR voor een goedgelegen 
perceel bouwgrond van 614 m2) absoluut redelijk is en volgens de richtlijnen niet onder 
de schattingsprijs mag verkocht worden; 
 
Overwegende dat de Raad op 14 december 2017 akkoord ging om lot 1 van de 
verkaveling Botermelkstraat (Sint-Niklaas, 4de afdeling sie D60/A) aan minimaal de 
instelprijs van de openbare verkoop (125.000 EUR) onderhands te verkopen via een 
bindend bod onder gesloten omslag tot 31 januari 2018 (12u) en hierbij de administratie 
de opdracht heeft gegeven om hier publiciteit rond te maken; 
 
Overwegende dat één bod werd ontvangen en staande de zitting wordt geopend : het is 
een bod van Philip De Vos, Brugsken 113, 9100 Sint-Niklaas van 137.863 EUR; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare 
zitting vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Het bod van Philip De Vos, Brugsken 113, 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag in 
hoofdsom van 137.863 EUR wordt aanvaard. 
 
Artikel 2: 
Voorzitter en secretaris worden gemachtigd om de rest van de verkoopprocedure voor 
de onderhandse verkoop van de verkaveling Botermelkstraat (Sint-Niklaas, 4de afdeling 
sie D60/A)verder af te handelen en de notariële akte koop-verkoop te ondertekenen. 
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Financiën 
 

7. Wijziging code budgethouders – beslissing 
 
Dit is een gevolg van een wijziging in de wetgeving overheidsopdrachten, waar een 
grensbedrag is opgetrokken. 
We hebben in het verleden altijd dergelijke wijzigingen in de interne regels rond 
budgethouderschap vertaald. 
135.000 euro is een groot bedrag, maar de budgethouders hebben in het verleden altijd 
heel goed en correct gewerkt. Bovendien zijn er twee grendels in de vorm van een 
advies van de aankoopdienst en de secretaris. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare 
zitting vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel:  
Goedkeuring aanpassing code budgethouders, zoals toegevoegd in bijlage. 
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Code Budgethouders 
 
Versie: januari 2018  
 
1. Wat is budgethouderschap ? 
 
Budgethouderschap houdt in dat de bevoegdheid tot het beheer van een taakstellend budget 
wordt overgedragen aan budgethouders.  
Een budget is taakstellend omdat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie 
nastreeft. 
De doelstelling is dus niet enkel binnen de perken van het budget blijven maar ook met dat 
budget een bepaald doel bereiken. 
 
Voorbeeld: het budget is normaal voldoende om 100 maaltijden te realiseren. Je slaagt erin het 
budget slechts voor 80% te gebruiken (wat ok is want je blijft binnen het budget) maar je hebt 
slechts 70 maaltijden gerealiseerd.  
Het resultaat is, getoetst aan de norm 100% van het budget = 100 maaltijden, toch slecht! 
 
Concreet betekent dit dat de budgethouder sedert het OCMW-decreet, samen met de secretaris 
en de financieel beheerder, in overleg met het managementteam, een rol speelt in de hele 
financiële cyclus van het onderdeel van het OCMW waarvoor hij/zij bevoegd wordt, met name: 
 
- in functie van het verlenen van advies aan het managementteam bij de opmaak van het 

meerjarenplan, de budgetten, budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen die 
opgesteld worden door de secretaris en de financieel beheerder  

- raadpleging van de boekhouding 
- facturatie van de te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het hem of haar 

toevertrouwde budget 
- bij delegatie in toepassing van artikel 52, voorlaatste lid van het OCMW-decreet, het 

aangaan van de verbintenissen overeenkomstig het hem of haar toevertrouwde budget, voor 
zover het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur of die 
nominatief in het budget is opgenomen. 

- bij delegatie in toepassing van artikel 52, voorlaatste lid van het OCMW-decreet, bepalen 
van de wijze van gunnen, het vaststellen van de voorwaarden, toewijzen en uitvoeren van 
de opdracht, goedkeuring van de te betalen bedragen voor zover het gaat om een opdracht 
die past binnen het begrip dagelijks bestuur of die nominatief in het budget is opgenomen. 

- wie een beslissing voorstelt schat de impact in en legt het voor voor advies aan de 
budgethouder op wiens budget deze impact zich voordoet. 

- oordelen en beoordeeld worden op de realisatie van de resultaten. 
 
2.Voor welke budgetten is welke budgethouder bevoegd in OCMW St-Niklaas.  
 
Voor de verdere lezing van deze code budgethouders willen we graag vermelden dat alle 
bedragen exclusief btw zijn, tenzij anders vermeld. 
 
Het OCMW-decreet (art.52, eerste en voorlaatste lid) voorziet een getrapte delegatie door de 
secretaris aan personeelsleden nadat hijzelf delegatie van de Raad kreeg.  
De rechtstreekse delegatie door de Raad aan personeelsleden in toepassing van artikel 161, § 3 
kan slechts nog met betrekking tot bepaalde projecten en houdt geen bevoegdheid in om 
verbintenissen aan te gaan. 
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Omwille van de samenhang van de activiteiten binnen een bepaald beleidsveld ligt het wel 
voor de hand te vertrekken van het begrip beleidsveld om de actieradius van de budgethouder 
te bepalen (zonder dat het daartoe beperkt hoeft te zijn). Ook horizontaal budgethouderschap is 
mogelijk.  
 
Het OCMW Sint-Niklaas kent heel wat beleidsvelden. Binnen beleidsvelden wordt subanalytisch 
gewerkt, met beleidsitems. 
 
Het budgethouderschap, dat principieel aan de Raad is toegewezen, en de bevoegdheid om 
verbintenissen aan te gaan kan dan worden gedelegeerd aan het Vast Bureau of een Bijzonder 
Comité of aan de secretaris. Indien de Raad deze mogelijkheid voorziet kunnen deze verder 
delegeren aan de secretaris en de secretaris kan verder delegeren aan personeelsleden van het 
OCMW. 
Dit is enkel mogelijk voor wat onder het begrip “dagelijks bestuur” valt, zoals de Raad dit 
omschrijft (zie bijlage 1), binnen de perken vastgesteld door de Vlaamse Regering.  
 
Deze formule laat toe dat de secretaris vlot inspeelt op specifieke noden en stemt ook overeen 
met wat voorheen van toepassing was inzake budgethouderschap ingevolge het decreet van 17 
december 1997.   
Het jaarlijks rapport omtrent de uitvoering van het budgethouderschap dat het OCMW-decreet 
nu voorziet, laat de Raad toe tevens voldoende zicht te houden op deze delegaties.   
 
Samengevat: 
In het OCMW Sint-Niklaas koppelen we het budgethouderschap zoveel als mogelijk aan 
beleidsvelden en -items  en werken we (behoudens voor wat betreft secretaris) met getrapte 
delegatie :  
 
1. van de Raad aan Het Vast Bureau en Bijzondere Comité’s en aan de secretaris. 
2. van de secretaris aan personeelsleden.  
 
Wijzigingen in de loop van het jaar worden door de secretaris gemeld via een dienstmededeling 
die tevens op een voor ieder personeelslid raadpleegbare map op de gedeelde mappen wordt 
geplaatst. Jaarlijks wordt het actuele overzicht aan de Raad meegedeeld in het rapport omtrent 
de uitvoering van het budgethouderschap. 
 
Daarnaast kent het decreet het rechtstreeks door dit decreet toegewezen budgethouderschap 
(bijvoorbeeld inzake dagelijks personeelsbeheer). 
 
 
Concreet : 
 
Volgende budgetten, inclusief de vermelde bevoegdheden in toepassing van artikel 52, 
voorlaatste lid van het OCMW-decreet, worden binnen het begrip dagelijks bestuur toegewezen 
als volgt : 
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2.1 Personeelsleden door de secretaris toegewezen: 
 
Afdelingshoofd mens en samenleving 
 

Beleidsveld (BV) – BBC 
0900 Sociale bijstand 
0904 Activering van tewerkstelling 
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 
0930 Sociale Huisvesting   

 
* advies inzake betalingen maatschappelijke dienstverlening en 
samenwerkingsovereenkomsten die tot de bevoegdheid van het bijzonder 
comité sociale dienst behoren.  
 

Clustermanager Welzijn 
 

* enkel als hiërarchisch hogere budgethouder (zie punt 3 modaliteiten) 
 
Directeur woonzorgcentra 
 

Beleidsveld (BV) – BBC 
011907 Overige algemene diensten/Item: logistiek 
0953 Woon- en zorgcentra 
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 

 
* als hiërarchisch hogere budgethouder (zie punt 3 modaliteiten) 

 
Directeur thuiszorg 
 

Beleidsveld (BV) – BBC 
0943 Gezinshulp 
0946 Thuisbezorgde maaltijden 
0947 Klusjesdienst 
0948 Poetsdienst 
0949 Overige gezinshulp 
0950 Ouderenwoningen 
0951 Dienstencentra 
0952 Serviceflats 
0954 Dagverzorgingscentra 

 
Clustermanager Woonzorgnetwerk 
 

* enkel als hiërarchisch hogere budgethouder (zie punt 3 modaliteiten) 
 
Hoofd voedingsdienst 
 

Beleidsveld (BV) – BBC 
011904 Overige algemene diensten/Item: centrale keuken 
011998 Pool keukenhulpen 
011999 Pool koks 
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* Het hoofd voedingsdienst is tevens horizontaal budgethouder voor alle 
budgetten die verband houden met voeding. 

 
Diensthoofd technische dienst (na invulling formatie: diensthoofd gebouwen) 
  

Beleidsveld (BV) – BBC 
011905 Overige algemene diensten/Item: Technische dienst 

 
Preventieadviseur 
 

Beleidsveld (BV) - BBC 
0115 Welzijn op het werk 
011908 Wagenpark 

 
Diensthoofd secretariaat 
 

Beleidsveld (BV) - BBC 
0100 Politieke organen 
011000 Secretariaat 
011900 Overige andere diensten 

 
2.2 Financieel beheerder  
 

Beleidsveld (BV) - BBC 
009000 Overige algemene financiering 
001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende  

bestuurlijke niveaus. 
003000 Financiële aangelegenheden 
004000 Transacties in verband met openbare schuld 
011100 Fiscale en financiële diensten 

 
* voor het departement financiën (o.m. kosten dagvaardingen, 
programmatuur…) voor zover deze verband houden met om zijn 
opdrachten die hij in volle onafhankelijkheid dient uit te oefenen.  
 
* voor het (mede)goedkeuren van facturen waaraan specifieke 
betalingsvoorwaarden aan verbonden zijn. 
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2.3 Secretaris 
 
* voor alle items die niet zijn gedelegeerd, voor receptiekosten en voor 
het dagelijks personeelsbeheer (art. 85 OCMW-decreet). Dit is uitgewerkt 
in het Huishoudelijk Reglement 
 
* als hiërarchisch hogere budgethouder (zie  punt 3. modaliteiten) 
 
* de secretaris wordt eveneens (in toepassing van art. 162 § 4  van het 
OCMW-decreet) gemachtigd de betaling goed te keuren van uitgaven die 
binnen de bevoegdheid van de Raad, het Vast Bureau of het Bijzonder 
Comité vallen) vallen.  
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de personeelskosten (lonen…), 
maatschappelijke dienstverlening en facturen investeringsuitgaven 
waarvoor de Raad, het Bijzonder Comité Sociale Dienst of het Vast 
Bureau bevoegd zijn. 
Voor de maatschappelijke dienstverlening en 
samenwerkingsovereenkomsten die tot de bevoegdheid van dit comité 
behoren worden aan deze voorstellen tot betaling het advies gehecht van 
de clustermanager welzijn of zijn vervanger.   

 
2.4 Beleidsinstanties 
 
Voorzitter 
 

* voor de dringende steunverlening en, wanneer het geringste uitstel 
onbetwistbaar schade zou veroorzaken, de gunningsprocedure en de 
gunning van overheidsopdrachten 
 

Vast Bureau 
 
* als hiërarchisch hogere budgethouder (zie punt 3 modaliteiten) 
 
* de gunningsprocedure en de gunning van overheidsopdrachten in geval 
van dwingende en onvoorziene omstandigheden (art. 52 laatste lid van 
het OCMW-decreet). 
  
* de uitvoering van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering 
van alle overheidsopdrachten in verband met het investeringsbudget die 
niet onder het begrip dagelijks bestuur (zie bijlage 1) vallen of die 
nominatief vermeld worden in het budget.  
 
* de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten 
betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar 
worden gedelegeerd naar het Vast Bureau. 

 
   * Op basis van het delegatiebesluit personeelsbeslissingen: voor  
   bedragen vanaf 2.500 euro: 
    - betaalbaarstelling vormingsfacturen 

- toewijzing interne cursussen (VDAB, Syntra, …) 



 

12 

 

Bijzonder Comité voor de sociale dienst 
 
* inzake maatschappelijke dienstverlening (inclusief opdrachten ten 
voordele van privé-instellingen (samenwerkingsovereenkomsten) die tot 
de bevoegdheid van het Bijzonder Comité van de sociale dienst behoren).  

 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

* alles wat niet werd gedelegeerd, inzonderheid van wat werd 
uitgesloten van het begrip dagelijks bestuur. Het bepalen van de wijze 
van gunnen, het vaststellen van de voorwaarden is in die gevallen 
bijgevolg voorbehouden aan de Raad. 
 
* als hiërarchisch hogere budgethouder (zie punt 3 modaliteiten) 
 
* van elke eindafrekening van elke overheidsopdracht, waarvan de 
oorspronkelijke basisopdracht de OCMW-Raad de wijze van gunnen en de 
voorwaarden heeft vastgesteld en die ten gevolge van wijzigingen meer 
dan 10% hoger ligt dan het gunningsbedrag wordt kennis gegeven aan 
de OCMW-Raad. 
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3. De modaliteiten van dit budgethouderschap : 
 
A. Hiërarchie 
 
Hiërarchie schematisch:  

 
Raad 

Vast Bureau / Bijzonder Comité 
Voorzitter 

 
 

Secretaris 
Alle niet 
gedelegeerde items 

Financieel Beheerder 
BV 009000, 001000, 
003000, 004000, 
011100  

 

Clustermanager Woonzorgnetwerk Clustermanager 
Welzijn 

   

Directeur 
Woonzorgcentra 
BV 011907, 0953, 
0959  
 
 
 
 

Directeur 
Thuiszorg 
BV 0943, 0946, 
0947,0948, 
0949, 0950, 
0951, 0952, 
0954 

Afdelingshoofd 
Mens en 
Samenleving 
BV 0900, 0904, 
0909, 0930 

Diensthoofd 
secretariaat 
BV 0100, 
011000, 
011900 

Diensthoofd 
technische 
dienst 
BV 011905 

Preventie-
adviseur  
BV 0115,  
011908  

Hoofd voedingsdienst 
BV 011904, 011998, 
011999 
 
 

     

In vet: de hiërarchisch hogere budgethouder 
 
 
Vooreerst is het nuttig een hiërarchie onder de budgethouders vast te leggen om 
medehandtekening of vervanging volgens een geijkt schema te laten verlopen: 
bij ziekte of afwezigheid wordt een budgethouder vervangen door de hiërarchisch hogere 
budgethouder, bij afwezigheid van de secretaris, de financieel beheerder en omgekeerd. 
 
B. Overheidsopdrachten voor een bedrag tot 2.500 euro 
 
Voor aankopen tot 2.500 euro is het algemene principe dat de budgethouder prijs vraagt bij 
minstens 3 firma’s (op vraag aan te tonen aan de aankoopdienst). 
  
C. Overheidsopdrachten van 2.500 euro tot 8.500 euro: de aankoopdienst geeft advies over de 
procedure 
 
Voor aankopen van 2.500 euro tot 8.500 euro vraagt de bestelgemachtigde of budgethouder 
prijs bij minstens 3 firma’s en vult een adviesformulier in dat hij of zij bezorgt aan de 
aankoopdienst, samen met de offertes. De aankoopdienst verleent advies omtrent het al dan 
niet correct gevolgd zijn van de procedure. Pas na ondertekening door de budgethouder kan er 
een bestelaanvraag of bestelbon worden opgemaakt.  
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Wanneer het advies van de aankoopdienst negatief is, dan wordt het aankoopdossier ter 
beslissing voorgelegd aan de secretaris. 
 
D. Vanaf 8.500 euro moet het advies van de secretaris bekomen worden (tenzij het een 
bestelling binnen een eerder afgesloten raamcontract betreft) 
 
Basisschema : 
 
- De budgethouder bestelt vanaf 8.500 euro tot en met 135.000 euro, na raadpleging van ten 

minste 3 leveranciers en op zicht van een offerte, goederen en diensten mits een 
voorafgaand positief advies van de secretaris en de aankoopdienst. 

- Wanneer één of meerdere adviezen negatief zijn, dan wordt het aankoopdossier ter 
beslissing voorgelegd aan het Vast Bureau. 

- Vanaf 8.500 euro dient er een beslissing te worden opgemaakt voor het nemen van principe 
en toewijzing. 

- Een overzicht van de genomen beslissingen door de budgethouders wordt aan het Vast 
Bureau voorgelegd ter kennisgeving. 

 
Uitzondering voor raamcontracten: 
 
Bij exploitatie en investeringen: 
- de budgethouder bestelt tot en met 135.000 euro  goederen en diensten die gegund worden 

via voorafgaandelijke procedure overheidsopdrachten op afroep (raamcontract), zonder 
voorafgaand advies van de secretaris. 
 
Voorbeeld: het hoofd voedingsdienst bestelt vlees zonder voorafgaand akkoord, hoewel de 
factuur per maand méér dan 10.000 euro kan bedragen omdat dit op basis van een 
toegewezen opdracht gebeurt. 

 
E. Boven 135.000 euro  
 
Boven de 135.000 euro is de Raad bevoegd voor de wijze van gunning en het vaststellen van de 
voorwaarden, zowel voor exploitatie als voor investeringen. De uitvoering, gunning en 
toewijzing worden gedelegeerd naar het Vast Bureau voor wat betreft het investeringsbudget 
en naar de secretaris en de door hem gemachtigde budgethouders voor wat betreft het 
exploitatiebudget. 
 
F. Vanaf 30.000 euro wordt het visum van de financieel beheerder bekomen 
 
De financieel beheerder verleent een voorafgaand visum (art. 162 § 2 van het OCMW-decreet) 
voordat enige verbintenis wordt aangegaan voor de voorgenomen uitgaven die 30.000 euro 
overtreffen.  
 
Engagementen gelijk aan of lager dan 30.000 euro en aanstellingen waarvan de duur niet meer 
bedraagt dan één jaar worden uitgesloten van de visumverplichting. Contracten van onbepaalde 
duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer 
dan één jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 
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De visumverplichting is niet nodig in volgende gevallen: 
 
- alle bestellingen in het kader van afgesloten contracten, binnen de marges van 

overheidsopdrachten, vereisen geen visum 
- toekenning van leefloon op basis van de wet 
- zijn tevens uitgesloten van visumverplichting, zelfs indien de aanstellingen voor méér dan één 

jaar gebeuren: 
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere dan in het 1° vermelde 
werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden voor maximum 4 jaar in het kader van 
de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vermeld in  hoofdstuk IV, 
afdeling 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn  of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie. 

 
Investeringssubsidies worden nooit uitgesloten van de visumverplichting. 
 
Wijze van aanvragen en verlenen van het visum 
 
Het visum kan per mail worden aangevraagd door de budgethouder of de aankoopdienst.  
Bij de aanvraag wordt het volledige dossier dat aan het bevoegde beslissingsorgaan zal 
voorgelegd worden, toegevoegd.   
De aanvrager vult tevens de gegevens in, voorzien in het model voor aanvraag visum in dat 
beschikbaar is op de gedeelde mappen. 
 
De financieel beheerder beschikt over 3 werkdagen om zijn visum af te leveren. Deze termijn 
wordt gestuit en begint pas opnieuw te lopen nadat het dossier werd vervolledigd én nadat de 
nodige adviezen zijn toegevoegd waarvoor bij de aanvraag van het visum werd gemeld dat ze 
nog in onderzoek zijn.  De financieel beheerder stelt de vraag om het dossier te vervolledigen 
binnen de voormelde 3 werkdagen.  
De financieel beheerder kan deze termijn met 3 werkdagen verlengen indien geen 
hoogdringendheid werd ingeroepen.  
Dit visum kan eveneens per mail worden verstrekt aan wie het visum verzocht. Het visum wordt 
tevens, ofwel aangebracht op het voorgelegde stuk met vermelding van nr. en datum, ofwel 
worden diezelfde gegevens vermeld in het motiverend gedeelte van de beslissing indien het 
een beslissing van de Raad, het Vast Bureau of een Bijzonder Comité betreft.  
 
Indien het visum, gemotiveerd, wordt geweigerd, wordt tezelfdertijd een afschrift bezorgd aan 
de secretaris.   
 
G. Algemene bemerkingen  
 
1. Voor langlopende contracten wordt de waarde berekend op het totaal bedrag voor de hele 
looptijd. Indien de looptijd onbepaald is (bijvoorbeeld omdat het contract onbepaald 
verlengbaar is), moet op 4 jaar gerekend worden.  
 
2. De beslissingen, contracten of bestelbons worden door de budgethouder ondertekend in 
toepassing van art. 183, §3 van het OCMW-decreet dat luidt : “De beslissingen, de akten en de 
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briefwisseling van personeelsleden aan wie bevoegdheden werden gedelegeerd of 
toevertrouwd, worden door die personeelsleden ondertekend.”  
 
De “bestelgemachtigde” bereidt enkel de bestelbons voor ter goedkeuring en ondertekening 
door de budgethouder, en beslist en ondertekent dus nooit zelf. 
 
3. Alle bestellingen onder de 5.000 euro zijn werkingsuitgaven voor zover ze niet zijn 
opgenomen in een investeringsbudget.  
 
Bij afzonderlijke bestelaanvragen, waarvan de waarde lager is dan 5.000 euro, maar die deel 
uitmaken van een investeringsbudget, dient het geheel bekeken te worden. 
Vanaf 5.000 euro is het een investeringsuitgave als het gaat om een duurzame verbetering of 
uitbreiding van het patrimonium die over meerdere jaren dienstig of nuttig blijft en daarom 
afgeschreven wordt. In principe zijn deze uitgaven opgenomen in het investeringsbudget. 
 
4. De budgethouders kunnen bestelgemachtigden aanwijzen die de bestelaanvraag kunnen 
aanmaken (de aankoopdienst en de informaticadienst krijgen een kopie van de mail waarbij zij 
worden aangewezen), de budgethouder blijft bevoegd voor het goedkeuren (valideren) van de 
bestelling en de goedkeuring van de factuur. 
 
Budgethouders zijn in elk geval bestelgemachtigd voor alles wat via interne facturatie op het 
beleidsveld komt waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
 
5. Elke budgethouder kan de aankoopdienst schriftelijk machtigen bestelaanvragen gedaan door 
een door hem aangestelde bestelgemachtigde in zijn opdracht te valideren (goed te keuren), 
waarbij hij bevestigt dat de wetgeving overheidsopdrachten werd nageleefd. In de gevallen dat 
hij dit niet kan nagaan (bv. sommige aankopen op aangenomen factuur), valideert de 
budgethouder. 
 
6. de te betalen facturen liggen ter inzage van de Raad tenzij de dringend te betalen facturen, 
welke steeds op de dienst financiën kunnen geconsulteerd worden overeenkomstig het 
huishoudelijk reglement. 
 
H. Adviezen 
 
- De preventieadviseur verstrekt advies overeenkomstig en in de gevallen in de wetgeving 
voorzien. 
 
- De budgethouder verleent voorafgaandelijk advies aan het bevoegde beslissingsorgaan, 
behoudens voor personeelsdossiers. Hij wordt uitgenodigd om advies te geven door diegene die 
het punt agendeert (indien dit de budgethouder zelf niet is). Het advies wordt verleend binnen 
de 8 dagen (bij gebreke waaraan het wordt geacht gunstig te zijn) en in elk geval vóór de 
verzending van de stukken naar de raadsleden: 

 
- T.a.v. het lastenboek inzake procedures overheidsopdrachten door de Raad te beslissen 
en waarbij bestelling op afroep mogelijk is voor goederen of diensten die de 
budgethouder zal bestellen. 
 
- T.a.v. investeringsuitgaven die zullen toegerekend worden op het beleidsveld of -item  
waarvoor de budgethouder instaat. 
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I. Procedure 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de aankoop- en bestelprocedures en van de procedure 
goedkeuring factuur en betaling. 
 
In de gevallen waar het bedrag van de toewijzing niet hoger ligt dan het bedrag van de raming, 
waarvoor al positief advies werd bekomen in het kader van een principebeslissing, hoeft niet 
opnieuw financieel advies gevraagd worden. 
 
J. Richtlijnen voor budgetaanpassingen of -verschuivingen 
 
Als gevolg van de invoering van de BBC zijn de regels voor budgetwijziging en 
kredietaanpassing gewijzigd. Enkel wanneer de rubrieken die voorkomen in de financiële nota 
van het budget wijzigen, is een budgetwijziging of kredietaanpassing nodig, conform de 
bepalingen van het BBC-besluit. Aanpassingen in de budgetten die geen kredietaanpassing of 
budgetwijziging zijn, worden ‘aanpassing van de raming’ genoemd. Het gaat hier over 
aanpassingen en verschuivingen van kredieten binnen de budgetten van budgethouders en 
tussen de budgetten van budgethouders, zonder dat het globale budget in de rubrieken van de 
financiële nota wijzigt. 
 
Ieder bestuur bepaalt zelf de modaliteiten die van toepassing zijn op het kredietbeheer van 
budgethouders. 
 
Het OCMW Sint-Niklaas voorziet op dit punt volgende richtlijnen: 
 

 Kredietaanpassingen of -verschuivingen in rekeningen die beheerd worden door één 
budgethouder kunnen doorgevoerd worden mits akkoord van de betreffende 
budgethouder. 

 
 Kredietaanpassingen of -verschuivingen tussen rekeningen die beheerd worden door 

verschillende budgethouders kunnen doorgevoerd worden mits akkoord van de 
betreffende budgethouders. Wanneer er geen akkoord is, wordt het voorstel voorgelegd 
aan het managementteam om een beslissing ter zake te nemen. 

 
 
  



 

18 

 

Bijlage 1 
 

Het begrip dagelijks bestuur bevat alle beheersdaden die geboekt worden op het 
exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het OCMW niet jaaroverschrijdend binden 
en alle investeringen voor zover die in principe binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of 
geleverd worden. 
 
In die zin beslist de Raad binnen het OCMW van Sint-Niklaas als dagelijks bestuur te 
beschouwen: 

 

Alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de 
financiële impact is voorzien op het investerings- of exploitatiebudget, en dit voor een 
maximumbedrag van 135.000 euro. 
 
In afwijking op het voorgaande worden alle verrichtingen die betrekking hebben op het 
aangaan van een verbintenis die verrekend wordt op volgende algemene rekeningen altijd 
beschouwd als NIET vallend onder de definitie van dagelijks bestuur: 
 
 6131000 erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, artsen, paramedici, vanaf 

2.500 euro. 
 61311000 erelonen en vergoedingen consultancy, vanaf 2.500 euro. 
 61313000 erelonen woonzorgnetwerk, vanaf 2.500 euro 
 
De verrichtingen die voorzien zijn op het investeringsbudget worden gedelegeerd naar het 
Vast Bureau. 
 
De verrichtingen die voorzien zijn op het exploitatiebudget worden gedelegeerd naar de 
secretaris en de door hem gemachtigde budgethouders. 
 
Voor zover deze onder het begrip dagelijks bestuur vallen, betreft dit zowel de wijze van 
gunnen als het vaststellen van de voorwaarden als de uitvoering, gunning en toewijzing. 
Voor zover deze niet onder het begrip dagelijks bestuur vallen, betreft het de uitvoering, 
gunning en toewijzing. 
 
In afwijking van het voorgaande wordt elke gunning van een opdracht waarvan de OCMW-
Raad de wijze van gunning en de voorwaarden vaststelde, waarvan de door de Raad 
vastgestelde indicatieve raming met 25% zou worden overschreden, NIET gedelegeerd en 
staat het aan de Raad al dan niet te gunnen. 
 
Van elke eindafrekening van elke overheidsopdracht, waarvan voor de oorspronkelijke 
basisopdracht de OCMW-Raad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld en 
die ten gevolge van wijzigingen meer dan 10% hoger ligt dan het gunningsbedrag wordt 
kennis gegeven aan de OCMW-Raad. 
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Bijlage 2: Samenvattend schema code budgethouders 
 

 Vaststellen voorwaarden en wijze van 
gunning 
 

Uitvoering, gunning en toewijzing   

Bedrag Exploitatie Investering 
 

Exploitatie Investering Procedure Opmerkingen 

0 tot 2.500 euro Budgethouder 
 

budgethouder budgethouder budgethouder  De budgethouder vraagt prijs bij minsten 3 firma’s en maakt 
bestelbon op. 

 
 

 

Van 2.500 euro tot 
8.500 euro 

Budgethouder 
 
 
 

budgethouder budgethouder budgethouder  De budgethouder vraagt prijs bij minsten 3 firma’s en vult 
een adviesformulier in dat hij of zij bezorgt aan de 
aankoopdienst. 

 De aankoopdienst verleent advies omtrent het al dan niet 
correct gevolgd zijn van de procedure. Wanneer het advies 
negatief is, dan wordt het aankoopdossier ter beslissing 
voorgelegd aan de secretaris.  

 Pas na ondertekening door de budgethouder kan er een 
bestelbon worden opgemaakt. 

 

 

Van 8.500 euro tot 
135.000 euro 

secretaris (advies) 
budgethouder 
(beslissing) 

secretaris (advies) 
budgethouder 
(beslissing) 

secretaris (advies) 
budgethouder 
(beslissing) 

secretaris (advies) 
budgethouder 
(beslissing) 

 Vanaf 8.500 dient er een beslissing te worden opgemaakt 
voor het nemen van principe en toewijzing. 

 Er is een positief advies van de secretaris en de 
aankoopdienst nodig. Wanneer één of meerdere adviezen 
negatief zijn, dan wordt het aankoopdossier ter beslissing 
voorgelegd aan het Vast Bureau. 

 Een overzicht van de genomen beslissingen door de 
budgethouders wordt aan het Vast Bureau voorgelegd ter 
kennisgeving. 

 

Vanaf 30.000 
euro is ook een 
visum vereist 
 
Uitzondering 
voor 
raamcontracten 
(dit kan zonder 
voorafgaand 
advies van de 
secretaris) 

Vanaf 135.000 euro Raad Raad secretaris (advies) 
budgethouder 
(beslissing) 

Vast Bureau  De budgethouder bezorgt een omschrijving en motivatie  
 De aankoopdienst maakt beslissing op voor vaststelling 

procedure en wijze van gunnen,  en vraagt hiervoor de 
nodige adviezen 

 De toewijzing gebeurt door de budgethouder (exploitatie) of 
het Vast Bureau (investeringen) 

 Bij exploitatie gebeurt de toewijzing door de budgethouder, 
die de beslissing tot gunning ondertekent. 

 Bij investeringen gebeurt de toewijzing door het Vast 
Bureau 

 

 



 

20 

 

 
Uitzonderingen 
 
Een uitzondering vormen de verrichtingen die betrekking hebben op volgende algemene rekeningen: 
 

 6131000 erelonen en vergoedingen notarissen, advocaten, artsen, paramedici, vanaf 2.500 euro 
 61311000 erelonen en vergoedingen consultancy, vanaf 2.500 euro 
 61313000 erelonen woonzorgnetwerk, vanaf 2.500 euro 

-> Deze verrichtingen worden op dezelfde manier goedgekeurd als investeringen hoger dan 135.000 euro.  
 

 61430000 vorming: Als gevolg van het delegatiebesluit personeelsbeslissingen -> voor bedragen vanaf 2.500 euro beslist het Vast Bureau 
over: 

 Betaalbaarstelling vormingsfacturen 
 Toewijzing interne cursussen (VDAB, Syntra, …) 

 
 
Opdrachten waarvan de OCMW-Raad de wijze van gunning en voorwaarden vaststelde en waarvan de indicatieve raming met 25% wordt 
overschreden: 
Elke gunning van een opdracht waarvan de OCMW-Raad de wijze van gunning en de voorwaarden vaststelde, waarvan de door de Raad vastgestelde 
indicatieve raming met 25% zou worden overschreden, wordt niet gedelegeerd. Voor deze dossiers staat het aan de Raad om al dan niet te gunnen. 
 
Opdrachten waarvoor de OCMW-Raad de wijze van gunning en voorwaarden heeft vastgesteld en waarbij de eindafrekening 10% hoger ligt dan het 
gunningsbedrag worden ter kennisgeving voorgelegd aan de OCMW-Raad: 
Van elke eindafrekening van elke overheidsopdracht, waarvan voor de oorspronkelijke basisopdracht de OCMW-Raad de wijze van gunnen en de 
voorwaarden heeft vastgesteld en die ten gevolge van wijzigingen meer dan 10% hoger ligt dan het gunningsbedrag wordt kennis gegeven aan de 
OCMW-Raad. 
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8. Herziening leningen Belfius - beslissing 
 
De vraag is om aan de financieel beheerder een volmacht te geven om twee leningen 
eventueel te herzien. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank NV, die 
inspelen op de huidige rentetoestand; 
 
Overwegende dat de voorgestelde verrichting een bewuste keuze inhoudt tussen het 
renterisico en de interestlast verbonden aan de schuldportefeuille en dit gegeven de 
bestaande structuur van de schuldportefeuille en de huidige renteomgeving en 
renteverwachtingen. 
 
Gelet op de technische fiches en indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve 
financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank NV, en die door het OCMW aandachtig 
werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel 
overeengekomen product; 
Dat deze documenten het OCMW in staat stellen om alle informatie met betrekking tot dit 
product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het OCMW deze 
gevolgen aanvaardt. 
 
Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen op het beheer van de overheidsschuld en op 
bestaande overeenkomsten betrekking heeft en dat de reglementering op de 
overheidsopdrachten dus niet van toepassing is; 
 
Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig 
blijven en er dus snel moet gehandeld worden. 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
Aan de financieel beheerder van het OCMW de machtiging te verlenen om voor lening 1336 
en lening 1339 de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen binnen een tijdsvenster van 
3 maanden en indien deze voorwaarden voor lening 1336 onder de 1,8% en voor lening 1339 
onder de 2% kan worden vastgelegd.  
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Werken 
 

9. Woonzorgcentrum Populierenhof – opstart dossier DBfM (design, build, finance and 
maintenance) – oproep en selectie van kandidaten- beslissing 

 
Dit dossier is in het begin van de legislatuur gestart. Het budget was deels in het begin van de 
legislatuur voorzien, maar is met de overschotten uit de voorbije jaren opgetrokken  
Er is een masterplan opgemaakt voor de site en rond de zomer zal het aangepaste RUp gereed 
zijn. 
 
Er was een architectenbureau aangesteld, maar dat liep niet goed. Daarom is eind vorig jaar 
besloten de samenwerking stop te zetten 
Dan is gekozen voor een formule die zo snel mogelijk en op een goede manier af te ronden. 
Een aantal externe adviseurs, zoals Bladt en Verstraeten, Equator en GSJ. 
 
De voorzitter verduidelijkt vier elementen. 
De kleine f, duidt erop dat de aannemer de voorfinanciering op zich neemt tijdens de diverse 
fasen van het bouwproject. Dat vermijdt dat wij tussen de aannemer, de architect en 
onderaannemers zouden komen te zitten in geval van conflicten. 
De grote M heeft te maken met het onderhoud. We vragen voor 10 jaar een prijs voor het 
grotere onderhoud, met een optie om nog 10 jaar bij te nemen. Dat heeft tot gevolg dat de 
aannemer goed materiaal gaat geven. De optie van 10 jaar dwingt de aannemer om ook kleur 
te bekennen over de volgende 10 jaar. 
Een derde element is ook ruimte voorzien voor De Sprankel. In de huidige Plataan is er te 
weinig ruimte met het oog op de diversiteit van het publiek. In een volgende legislatuur was 
dat voorzien, maar een herlocalisatie naar het noorden van de stad, is met het oog op de 
spreiding ten opzichte van de dagopvang in wzc Heilig Hart een meerwaarde. 
Na de eerste selectie worden de drie beste kandidaten uitgenodigd om een uitgebreid dossier 
te presenteren. Dat is veel werk, en kost veel. In zoverre die inschrijvers 50 van de 100 punten 
hebben met ook de helft van de punten op het ontwerp, krijgen die een bedrag van 50.000 
euro. Dat is nog altijd lager dan de werkelijke kost om een dergelijk dossier voor te bereiden. 
Maar het verhoogt de kans op een kwalitatief goed dossier. 
 
Johan Uytdenhouwen vindt het goed dat ons huiswerk opnieuw is gedaan, met een kleine f en 
mijlpaalfinanciering. Daar kan hij zich in vinden. 
Voor wat betreft de selectiefase en de twee keer 50.000 euro heeft hij een vraag. Dat is 
inderdaad gebruikelijk in bepaalde situaties. Maar nu gaan we kijken naar de kwaliteit van de 
indiener, niet naar de kwaliteit van het ontwerp. Met andere woorden, in de selectiefase 
voldoet men of niet. Daaraan punten geven is niet zo makkelijk. En dan bepaalde inschrijvers 
een vergoeding geven, lijkt hem geen goed idee. 
 
De voorzitter verduidelijkt dat men pas spreekt van een vergoeding wanneer kandidaten 
definitief afvallen. Dat is in de tweede ronde, dat men 50.000 euro zou krijgen. Dat is niet het 
geval in de eerste fase. In de tweede ronde moet men een uitgebreid en inhoudelijk dossier 
hebben. 
 
Johan Uytdenhouwen is gerustgesteld, omdat dit aan zijn bezorgdheid tegemoet komt. 
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De Raad: 
 
Overwegende dat de OCMW-raad zich op 14 december 2017 akkoord verklaard heeft het 
dossier Populierenhof opnieuw op te starten; 
 
Gelet op het feit dat de reeds geplande vernieuwing van dagcentrum De Sprankel, in 
combinatie met een herlocatie, een opportuniteit is om een aangepast en gespreid aanbod aan 
dagverzorging te bieden; 
 
Overwegende dat in dit dossier een DBfM-procedure het voordeel heeft dat er op het moment 
van de aanbesteding duidelijkheid is over de kosten van het project, inclusief groot onderhoud 
op minimaal 10 jaar; 
 
Overwegende dat een DBfM-procedure de tijd die verloren wordt door het afspringen van de 
samenwerking met HCVA tot een minimum kan beperken; 
 
Overwegende dat het OCMW met de aangestelde adviseurs, bouwkundig door Bladt en 
Verstraeten en juridisch door Equator, de deskundigheid heeft om een DBfM procedure op een 
goede manier te voeren en te beoordelen; 
 
Gelet op de adviezen van onze bouwkundige en juridische adviseurs; 
 
Gelet op het financieel advies : 
In het huidige meerjarenplan is in totaal 25.258.393,09 EUR voorzien op IP 2014/002/001 
AR22910007/095901 actie OCMW/130103 Uitvoering Beleidsplan Zorgstrategie. Hiervan is 
900.000 EUR gefinancierd door de stad voor de naschoolse groepsopvang en 3.625.000 EUR 
voor het aandeel flats in het project; 
 
Overwegende dat de facturatie van de exploitatie-onderhoudskost moet gericht worden aan 
de zorgvereniging; 
 
Gelet op het bestek voor oproep en selectie van kandidaten door middel van 
mededingingsprocedure met onderhandeling; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Het bestek voor oproep en selectie van kandidaten dossier wzc Populierenhof DBfM goed te 
keuren. 
 
Artikel 2: 
Als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandelingen met Europese 
bekendmaking op te starten. 

 
 

Personeel 
 
10. Zomeropvang kinderen personeel - beslissing 

 
Vorige zomer was dit een proefproject in het Welzijnshuis. Het kwam uit een risicoanalyse bij 
het OCMW. 
Dit jaar doet ook de stad mee. Samen gaan we de samenwerking met de vzw Stekelbees 
verderzetten. 
 
Walther Bruwiere vindt dit goed, maar hij vraagt zich af of dit niet weinig plaatsen zijn. 
De voorzitter antwoordt dat dit vorig jaar voldoende was, maar nu zal het afwachten zijn. 
Want de groep personeelsleden die kan intekenen is dit jaar groter én het is eerder bekend 
gemaakt. 
Maar het is eventueel mogelijk om het project op grotere schaal te doen. Dat zal dan 
eventueel niet via Stekelbees zijn, maar via andere aanbieders. 
 
Johan Uytdenhouwen vraagt of niet meer vzw’s de kans moeten krijgen 
De voorzitter dacht dat dit in het verleden al bekeken is. Maar in elk geval wordt gekeken naar 
alternatieven. Er is 40.000 euro budget van stad en OCMW, terwijl het intitiatief van 
Stekelbees maximaal 14.000 euro kost. 
 
Liliane Verbeke vraagt of er een beperking is. 
De voorzitter dacht dat dit het geval was, maar het zal worden nagegaan omdat het niet 
duidelijk blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst. 
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De Raad: 
 
Gelet op de tevredenheidsmeting bij het personeel van het OCMW van Sint-Niklaas; 
 
Gelet op de positieve evaluatie van het project zomeropvang in het welzijnshuis; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Zomeropvang te organiseren voor de kinderen van personeelsleden tussen de 2,5 jaar en 
12 jaar in de periode 4/7/2018 tot 24/8/2018. 
 
Artikel 2: 
De ouderbijdrage voor de opvang te bepalen op 15 EUR per opvangdag. 
 
Artikel 3: 
De opvang te organiseren in samenwerking met Stekelbees vzw en hiervoor het 
samenwerkingsprotocol en de offerte in bijlage goed te keuren. 
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Al de punten van de agenda afgewerkt zijnde, sluit de voorzitter de vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn om 20.32 uur. 
 
 
 

Namens het OCMW: 
 
 
 
 
 
 
Tjeu van Diessen        Mike Nachtegael 
secretaris        voorzitter 


