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OCMW-RAAD 
Zitting van 31 mei 2018 
Notulen 

 

Samenstelling: Aanwezig 
de heer Kris Van der Coelden, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Willem De Klerck, raadslid 
(sp.a); de heer Bert De Laet, raadslid (N-VA); de heer Walther Bruwiere, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Nathalie Van Garsse, raadslid (sp.a); mevrouw Eline De Bruyne, raadslid 
(Open VLD); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); 
de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); de heer Bernd Van Besauw, raadslid (N-VA); 
de heer Mohamed  
Doudouh, raadslid (SOS-2012); de heer Liliane Verbeke, raadslid (Groen); mevrouw Saloua El  
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Tjeu Van Diessen, ocmw-secretaris 

 

31 mei 2018 20:04 - De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING 

1 2018_OR_00013 Notulen raadszittingen - Conceptnotulen OCMW-raad van  
02-05-2018 (openbare zitting) - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn vanwege de raadsleden geen opmerkingen bij het concept verslag. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 02-05-2018 (openbare 
zitting) goed te keuren. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 44, 181 en 182. 
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 34. 

Argumentatie 
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In uitvoering van het OCMW-decreet worden de notulen van de vorige raadszitting (openbare 
zitting) aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. 
Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 

de notulen van de raadszitting van 02-05-2018 (openbare zitting) goed te 
keuren. 

Bijlagen 
conceptnotulen raad 2018 05 02 

2 2018_OR_00014 Mededelingen door de heer voorzitter 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
De OCMW-raad neemt kennis van de mededelingen door de heer voorzitter.  

Juridische grond 
- 

Argumentatie 
De heer voorzitter deelt volgende zaken mee:  
- aan het begin van de geheime zitting zal de voorzitter nog een mededeling doen aan. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 kennis te nemen van de mededelingen van de 
heer voorzitter.  
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TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

3 2018_OR_00030 Werken: Wzc De Gerda - perceel ruwbouw en afwerking -  
afsluiten dading met BAM Contractors - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
Het is ruim een jaar geleden (op 18 april 2017) dat wzc De Gerda in gebruik is genomen. Het 
afgelopen jaar is gewerkt aan de definitieve oplevering. Om de laatste punten op te lossen, is 
het aangewezen om een dading met BAM Contractors af te sluiten. 
Aan de raad wordt gevraagd de voorzitter en de secretaris te machtigen een nieuwe 
onderhandelingsronde te houden met BAM Contractors, om een definitieve dading met hen 
uit te werken en af te sluiten, binnen een vooropgestelde marge. 

Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Financieel gezien is het project wzc De Gerda opnieuw een project dat binnen de gestelde 
budgetten is gerealiseerd. Meer nog: het oorspronkelijke budget voor wzc De Gerda is iets 
verlaagd (en verschoven naar de buitenaanleg). En het project kan binnen dat verlaagde 
budget worden gerealiseerd.  

Op dit moment is er nog een budget van 539.000 EUR beschikbaar. 
Er komt nog een factuur van de firma Braeckel Aero van circa 7.000 EUR (inclusief 
btw).Daarvan moet aan architectenbureau Llox bij de definitieve oplevering nog circa 135.000 
EUR (inclusief btw) betaald worden.  

Er zijn nog twee aannemers waarmee een dading moet worden afgesloten. In totaal gaat dat 
over een bedrag van circa 60.000 EUR (exclusief btw). Inclusief btw wordt dat ongeveer  
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68.000 EUR. Een heel exact bedrag kan moeilijk worden gegeven, omdat er ook nog bepaalde 
indexeringen moeten worden toegepast.  

Dat maakt de volgende som: 
538.000 EUR – 7.000 EUR - 135.000 EUR - 68.000 EUR = 328.000 EUR. 
Dit resterende bedrag is bedoeld om de zonnepanelen op het dak te bekostigen. Daarvoor 
loopt momenteel, via Eandis, een procedure (beslissing OCMW-raad van 14 december 2017). 
In dat kader komen er op diverse woonzorgcentra zonnepanelen. Op basis van de huidige 
prijzen, zal dat zeker volstaan om die zonnepanelen te leggen omdat de voorbereidingen in 
het gebouw en de elektrische installatie al wel zijn getroffen.  

In het verleden werd al een principeakkoord met BAM Contractors vastgelegd voor de 
slakkenhuizen (trappen in de binnencirkels) en de ronde wanden van de badkamers op de 
kamers (retombees). 

Er zijn dan uiteindelijk nog heel wat gesprekken geweest om de diverse verrekeningen als 
gevolg van meerwerken te bespreken. Daarbij is in principe een overeenkomst bereikt. Bij 
BAM Contractors was men akkoord om, als wij met beide elementen akkoord gaan, een 
dading af te sluiten. Dat betekent dat het OCMW, naast hetgeen reeds betaald is, nog 16.030 
EUR (exclusief btw) aan BAM Contractors zou moeten betalen. 
Vanuit het OCMW werd als voorwaarde gesteld dat de laatste punten zouden worden 
uitgeklaard. 
Dat waren: het verduidelijken van de voorlopige hoeveelheden (met feiten), de afronding van 
de door te rekenen prijs aan nv Van Maele en de leuningen van de slakkenhuizen. Dat zijn op 
zich beperkte punten, die snel op te lossen zouden moeten zijn. 

Maar de drie discussiepunten blijven open staan en raken voorlopig niet dichter bij een 
oplossing: 
1. Ten eerste gaat het om de berekening van de posten die als vermoedelijke 
hoeveelheid in het bestek staan, met name de hoeveelheden beton en wapening die gebruikt 
zijn in het gebouw. Afhankelijk van de berekeningswijze komt men daarbij tot andere 
hoeveelheden. En in een groot gebouw als wzc De Gerda gaat dat uiteindelijk over héél grote 
bedragen. Oorspronkelijk ging de discussie tussen BAM Contractors en de architect over circa 
100.000 EUR. Het voorstel is om de voorlopige hoeveelheden te beperken tot 106.673 EUR. 
2. Het tweede discussiepunt betreft de rekening die BAM Contractors aan nv Van Maele 
aanrekent voor de werfinrichtingskosten. Ze vragen daar het (idiote) bedrag van 23.000 EUR. 
Inmiddels hebben zij laten weten dat dit, na herrekening van hun kant, nog ongeveer 10.000 
EUR hoger ligt. 
3. Een derde discussiepunt betreft de leuningen in de trappenhuizen. In het lastenboek 
staan daar ononderbroken leuningen (ook met het oog op de brandveiligheid, want het zijn 
noodtrappen). Aan BAM Contractors is gesteld dat dit gerealiseerd moet worden. Nu is de 
discussie of dat met gegalvaniseerd staal wel gaat. Oorspronkelijk waren de trappen bedoeld 
in inox, maar uiteindelijk zijn ze (voor een minprijs) uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, omdat 
ze anders nooit op tijd gereed zouden zijn. En nu dan stellen dat ze niet uitgevoerd kunnen 
worden, omdat het gegalvaniseerd staal is, is nog een stap verder.  
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Op zich gaat dit over relatief kleine dingen, maar het is eigenlijk ongehoord wat er gebeurt: 
na een principeakkoord over een dading, terugkomen op beloften en andere kostenposten 
opvoeren. Dit heeft ook te maken met het feit dat de verantwoordelijken bij BAM Contractors 
de laatste maanden nog wat gewisseld zijn.  

Aan de OCMW-raad wordt de machtiging gevraagd om binnen het kader van de 
oorspronkelijke dading met BAM Contractors (tot 16.300 EUR exclusief btw) de laatste 
gesprekken te voeren en – in geval van een oplossing – tot een dading te mogen overgaan.  
Al sinds de werf van wzc De Spoele werkt het OCMW ten opzichte van haar aannemers met 
dadingen om de laatste punten in de afronding van een gebouw op te lossen. Dat heeft tot 
goede resultaten geleid. Alle projecten, behalve een beperkte overschrijding in Belsele, zijn 
binnen de voorziene budgetten gerealiseerd. Maar ook aannemers ervaren die werkwijze als 
positief. Ze schrijven opnieuw in voor andere OCMW-projecten. Dat werd bijvoorbeeld heel 
duidelijk bij de inschrijvingen voor het DBfM-project van Nieuwkerken. Alle aannemers (én 
architecten) met wie wij de voorbije 10 jaar hebben samengewerkt, hebben daarvoor hun 
kandidatuur gesteld.En onze aannemers leveren ook inspanningen als er achteraf aan de 
gebouwen gebreken blijken te zijn. 

Vandaar dat we opnieuw met een voorstel komen om de werf van wzc De Gerda af te sluiten 
met twee dadingen. De gesprekken hiertoe zijn gevoerd door de financieel beheerder en de 
secretaris, met inhoudelijke ondersteuning van de architect Nico Luyten en extern 
bouwadviseur Jean-Marie Windels. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig advies. 
Er is nog voldoende budget op investeringsenveloppe 2014/006 subproject 031, rekening 
22910007 BI 095305. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de voorzitter en de secretaris te machtigen om een nieuwe onderhandelingsronde 
met BAM Contractors te houden, om een definitieve dading uit te werken en af te sluiten, met 
maximaal een bedrag van 16.300 EUR (exclusief btw). 

4 2018_OR_00026 Werken: Wzc De Gerda - perceel HVAC en sanitair -  
afsluiten dading met nv Van Maele - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
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Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
Het is ruim een jaar geleden (op 18 april 2017) dat wzc De Gerda in gebruik is genomen. Het 
afgelopen jaar is gewerkt aan de definitieve oplevering. Om de laatste punten op te lossen, is 
het aangewezen om een dading met nv Van Maele af te sluiten, waarbij een vermindering op 
de oorspronkelijke vordering wordt toegepast. 
Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Financieel gezien is het project wzc De Gerda opnieuw een project dat binnen de gestelde 
budgetten is gerealiseerd. Meer nog: het oorspronkelijk budget voor wzc De Gerda is iets 
verlaagd (en verschoven naar de buitenaanleg). En het project kan binnen dat verlaagde 
budget gerealiseerd worden.  

Op dit moment is er nog een budget van 539.000 EUR beschikbaar. 
Er komt nog een factuur van de firma Van Braeckel Aero van circa 7.000 EUR (inclusief btw). 
Daarvan moet aan architectenbureau Llox bij de definitieve oplevering nog circa 135.000 EUR 
(incl. btw) betaald worden. 

Er zijn nog twee aannemers waarmee een dading moet worden afgesloten. In totaal gaat dat 
over een bedrag van circa 60.000 EUR (excl. btw). Inclusief btw wordt dat ongeveer 68.000 
EUR. Een heel exact bedrag kan moeilijk gegeven worden, omdat er ook nog bepaalde 
indexeringen toegepast moeten worden.  

Dat maakt de volgende som: 
538.000 EUR – 7.000 EUR - 135.000 EUR - 68.000 EUR = 328.000 EUR.Dit resterende bedrag 
is bedoeld om de zonnepanelen op het dak te bekostigen. Daarvoor loopt momenteel, via 
Eandis, een procedure (beslissing OCMW-raad van 14 december 2017). In dat kader komen er 
op diverse woonzorgcentra zonnepanelen. Op basis van de huidige prijzen, zal dat zeker 
volstaan om die zonnepanelen te leggen omdat de voorbereidingen in het gebouw en de 
elektrische installatie al wel zijn getroffen.  

Nv Van Maele heeft in februari 2017 een schadeclaim ingediend (zie bijlage). 
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Die facturen werden door de externe bouwadviseur, positief geadviseerd, omdat de feiten 
juist zijn, en de bedragen realistisch. Het ging over een totaalbedrag van 165.381 EUR 
(exclusief btw). 

Over deze factuur is de laatste maanden nog met nv Van Maele onderhandeld. Daarbij zijn 
twee dingen afgesproken die nu ter goedkeuring voorliggen. 
1. Nv Van Maele is bereid deze factuur te verminderen tot 160.000 EUR (exclusief btw). 
2. Het OCMW regelt de kosten die BAM Contractors aan nv Van Maele aanrekent rechtstreeks 

met BAM Contractors. Daarvoor staat nv Van Maele een min-verrekening van 10.000 EUR 
(exclusief btw) voor. Dit is een verstandige deal, omdat we als bouwheer anders tussen 
beide aannemers komen te zitten in een (vermoedelijk) lang conflict. Terwijl we het nu 
kunnen beslechten via twee dadingen.  

In totaal betekent dit dat het OCMW aan nv Van Maele nog 44.097,75 EUR (exclusief btw) zou 
moeten betalen tot slot van alle rekeningen. Inclusief btw wordt dat ongeveer 50.000 EUR.  

Dat is een zeer redelijk voorstel. Bovendien is het zo dat nv Van Maele, bij een aantal 
problemen die er waren in de HVAC-installatie, steeds op een correcte en degelijke manier de 
aanpassingen heeft gedaan zonder meerwerken aan te rekenen.  

Het voorstel is daarom de voorzitter en secretaris te machtigen om de dading tussen nv Van 
Maele en het OCMW te laten ondertekenen.  

Al sinds de werf van wzc De Spoele werkt het OCMW ten opzichte van haar aannemers met 
dadingen om de laatste punten in de afronding van een gebouw op te lossen. Dat heeft tot 
goede resultaten geleid. Alle projecten, behalve een beperkte overschrijding in Belsele, zijn 
binnen de voorziene budgetten gerealiseerd. Maar ook aannemers ervaren die werkwijze als 
positief. Ze schrijven opnieuw in voor andere OCMW-projecten. Dat werd bijvoorbeeld heel 
duidelijk bij de inschrijvingen voor het DBfM-project van Nieuwkerken. Alle aannemers (én 
architecten) met wie wij de voorbije 10 jaar hebben samengewerkt, hebben daarvoor hun 
kandidatuur gesteld. 
En onze aannemers leveren ook inspanningen als er achteraf aan de gebouwen gebreken 
blijken te zijn.  

Vandaar dat we opnieuw met een voorstel komen om de werf van wzc Gerda af te sluiten met 
twee dadingen. De gesprekken hiertoe zijn gevoerd door de financieel beheerder en de 
secretaris, met inhoudelijke ondersteuning van de architect Nico Luyten en extern 
bouwadviseur Jean-Marie Windels. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig advies. 
Er is nog voldoende budget beschikbaar op investeringsenveloppe 2014/006 subproject 031 
rekening 22910007 BI 095305 
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Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de voorzitter en de secretaris te machtigen om een dading af te sluiten met nv Van 
Maele waarbij een vermindering van 15.381 EUR (exclusief btw) op de oorspronkelijke 
vordering wordt toegepast. 
Bijlagen brief 
Van Maele 
dading Van 
Maele 
Dading Van Maele ondertekend 

5 2018_OR_00006 Leveringen: Redundante koppeling en uitbreiding  
bestaand glasvezelnetwerk - a) beslissing college van 
burgemeester en schepenen van 07.05.2018 - 
kennisname - b) toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Het glasvezelnetwerk is gezamenlijk eigendom van de stad Sint-Niklaas en het OCMW 
SintNiklaas. Ze betalen daar elk hun eigen aandeel. Dat is ook zo, zoals hier, als het om 
gebouwen of trajecten gaat waar de andere partij niet veel mee te maken heeft. 

Bondige toelichting 
In zitting van 27 april 2018 heeft de gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de wijze van 
gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), indicatieve raming 
(148.760,33 EUR + 31.239,67 EUR (21 % btw) = 180.000 EUR) en voorwaarden betreffende het 
uitbreiden van het bestaande glasvezelnetwerk en het redundant maken van de site 
techniekhuis. 
Het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 heeft besloten om toe te treden 
tot dit raamcontract. 
Hiervan dient te worden kennis genomen door het OCMW. 

Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende KB’s en 
alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
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Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 

Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

  
Argumentatie 
In de nota die aan de gemeenteraad werd voorgelegd (en door het college werd geagendeerd 
in zitting van 12 maart 2018) staan de historiek en de motivatie van deze opdracht reeds 
geschetst. De firma Eurofiber nv laat niet toe dat andere firma's instaan voor het bewerken 
van haar buizeninfrastructuur, waardoor de markt voor deze opdracht beperkt blijft tot de 
firma zelf (en de gecertificeerde onderaannemers die in haar naam optreden).  

De firma heeft 2 deeloffertes opgemaakt:  

-een offerte voor de site techniekhuis: 42.370,20 EUR (exclusief btw);  
-een offerte voor de verbinding van de site met de aansluiting aan het zwembad (publiek 
domein): 103.881,79 EUR (exclusief btw).  
Het team overheidsopdrachten adviseert om, op basis van voorgaande en de offertes, deze 
opdracht te gunnen aan de firma Eurofiber nv, Belgicastraat 5 1930 Zaventem, BE 
0435.204.851, voor een totaalbedrag van 146.251,99 EUR + 30.712,92 EUR (21 % btw) = 
176.964,91 EUR. 

Daar het hier een verdeelsleutel 60/40 betreft, dient dit voor kennisname en goedkeuring te 
worden voorgelegd aan het OCMW. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Er is voldoende budget aanwezig voor het OCMW onder enveloppe 2014/006 subproject 008 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 
2018 betreffende de gunning van de redundante koppeling en uitbreiding bestaand 
glasvezelnetwerk. 
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Artikel 2 het uitbreiden van het bestaande glasvezelnetwerk en het redundant maken 
van de site techniekhuis te gunnen aan de firma Eurofiber nv, Belgicastraat 5 1930 
Zaventem, BE 0435.204.851 voor een totaalbedrag van 146.251,99 EUR + 30.712,92 
EUR (21 % btw) = 176.964,91 EUR, en hiervoor een 60 % - 40 % verdeelsleutel (voor 
respectievelijk het stadsbestuur en het OCMW) toe te passen, wat resulteert in 
volgende kostenverdeling: -stadsbestuur: 87.751,19 EUR + 18.427,75 EUR (21 % btw) 
= 106.178,94 EUR; -OCMW: 58.500,80 EUR + 12.285,17 EUR (21 % btw) = 70.785,97 
EUR. 
Artikel 3 deze beslissing over te maken aan het stadsbestuur ter 
kennisgeving. 

Bijlagen 
Besluit CBS 20180705 redundante koppeling en uitbreiding glasvezelnetwerk 
Offerte Eurofiber Installatie en Levering 12 vezel (6paar).pdf 
Offerte Installatie en Levering privaat netwerk te Techniekhui....pdf 

6 2018_OR_00003 Diensten:  Deelname ICT aankoopcentrale Brugge - a)  
beslissing college van burgemeester en schepenen van  
23.05.2018 - kennisname - b) toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verduidelijkt het principe van de aankoopcentrale. Er was in 
dit kader al een overeenkomst met de stad Brugge in het verleden. De vraag is om het 
OCMW SintNiklaas ook in de toekomst bij dit dossier aan te sluiten. Er zijn geen verdere 
vragen. 

Bondige toelichting 
In zitting van 30 juni 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te 
gaan om voor leveringen van ICT-materialen voor het stadsbestuur en het OCMW, beroep te 
kunnen doen op de Europese procedure met bekendmaking van de opdrachtencentrale van 
Brugge, naast de reeds bestaande raamcontracten.  
Dit contract loopt echter af in oktober 2018.  
De stad Brugge wenst een nieuwe raamovereenkomst op te zetten. De afdeling ICT wenst 
hieraan mee te werken.  
Het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2018 verklaarde zich akkoord met 
deze deelname. 
Daar het hier een mogelijke toepassing van een verdeelsleutel betreft, wordt aan de 
OCMWraad gevraagd hiervan kennis te nemen. 
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Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2, 6°-7, artikel 43 en 47 en de daarbij 
behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van 
bekendmaking. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
De afdeling ICT heeft in het verleden regelmatig gebruik gemaakt van de opdrachtencentrale 
van het raamcontract ICT van de stad Brugge. Dit contract loopt echter af, waardoor er een 
nieuwe procedure moet gevoerd worden.  

Naar de toekomst toe is het de bedoeling om iets gecoördineerder te werk te gaan met alle 
betrokken partijen, zodat de nieuwe raamovereenkomsten die opgezet worden zoveel 
mogelijk elkaar aanvullen. In het kader van deze overweging is er vorig jaar overleg geweest 
tussen de stad Kortrijk, de stad Brugge, vertegenwoordigers van enkele centrumsteden 
(waaronder de stad Sint-Niklaas) en enkele betrokken besturen uit de buurt. Het stadsbestuur, 
de politiezone, het OCMW en het Zorgpunt Waasland zijn nominatief vermeld in de 
bestekdocumenten, gezien de interesse die reeds betuigd was en de vrijblijvendheid van deze 
(door de nieuwe wetgeving noodzakelijke) vermelding.  

Begin mei werd de oproep tot kandidatuurstelling gelanceerd door de stad Brugge. Alle 
kandidaten moeten hun kandidatuur indienen tegen begin juni. De stad Brugge hoopt de 
evaluatie daarvan ten laatste begin juli af te ronden zodat de weerhouden leveranciers (drie 
per perceel) tijdens de zomer hun offertes kunnen opstellen.  

De volgende percelen zijn voorzien:  
1. Desktophardware  
2. Software  
3. Consultancy systeemondersteuning infrastructuur  
4. Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning  
5. Switching  
6. Netwerk-en securitycomponenten en ondersteuning  
7. Glasvezel  
8. Servers en storage  
9. GIS  
10. Draadloze netwerken  
11. Audiovisuele oplossingen  
12. Multifunctionals en printers 
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Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze lopende procedure, waarover 
na de afloop van de gunning en de stand-stillperiode een voorstel tot bekrachtiging zal 
worden voorgelegd. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Voor het ocmw is er jaarlijks een beperkt budget voorzien in exploitatie op rekening: 
61530000 BI 011902 (voor kleine aankopen). 
Grotere aankopen kunnen van het investeringsbudget: envelop 2014/006 subproject 008. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 23 mei 2018 betreffende deelname aankoopcentrale Brugge. 

Artikel 2 kennis te nemen van de lopende procedure van de stad Brugge, waarin het 
stadsbestuur, het OCMW, het Zorgpunt Waasland en de lokale politiezone nominatief 
vermeld staan als potentiële afnemer. 

Artikel 3 deze beslissing ter kennisgeving bezorgen aan het 
stadsbestuur. 

Bijlagen 
Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen 

7 2018_OR_00008 Diensten: Deelname ICT raamcontracten Kortrijk (Smart  
City toolbox) - a) beslissing college van burgemeester 
en schepenen van 16.04.2018 - kennisname - b) 
toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Dit contract is vergelijkbaar met dat wat het OCMW Sint-Niklaas met de stad Brugge had. 
Dit contract richt zich echter specifiek op Smart Cities. Er zijn geen opmerkingen over. 

Bondige toelichting 
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De stad Kortrijk heeft een Smart City toolbox samengesteld, ter vervanging van het oude (in 
2017 aflopende) IT-raamcontract.  
De afdeling ICT en het team beleidsondersteuning vragen hier in de toekomst gebruik van te 
kunnen maken. 
Het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018 verklaarde zich hiermee 
akkoord. 
Daar het hier om een mogelijke verdeelsleutel gaat, wordt aan de OCMW-raad gevraagd 
hiervan kennis te nemen.  

Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende 
koninklijke besluien en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Het IT-raamcontract van de stad Kortrijk, dat voor de derde keer was opgezet en via de 
opdrachtencentraleclausule andere besturen toeliet om deel te nemen, liep eind 2017 af. In 
overleg met andere actoren (onder andere vertegenwoordigers van de ICT-afdelingen van 
de andere (geïnteresseerde) centrumsteden) is de stad tot een nieuw concept overgegaan. 
De Smart City toolbox bestaat uit verschillende aparte raamcontracten, elk met een 
specifieke inslag. Deze nota handelt over volgende contracten:  
- 2017/1292: Raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen via datastromen 
van gsmnetwerkoperatoren: gegund aan Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel; 
- 2017/1291: Raamovereenkomst passantentellingen via (wifi)sensoren: gegund aan Citymesh 
nv, Pathoekeweg 9B (bus 006), 8000 Brugge;  
- 2017/748: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van 
een edepot: gegund aan de firma Datable (Henk Vanstappen), Bloemstraat 24-26, 2140 
Antwerpen; - 2017/746: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van 
datamining en data-analyse: gegund aan KPMG-GIM-TenForce consortium, Bourgetlaan 40, 
1130 Brussel; - 2017/738: Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het 
stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende datagerelateerde diensten: gegund aan RTS 
bvba,  
Paddevijverstraat 56A, 8900 Ieper;  
- 2017/728: Raamovereenkomst voor ondersteuning door specialisten op vlak van 
informatieveiligheid, gegund aan Apogado cvba, Nattehofstraat 33B, 2800 Mechelen. Al deze 
opdrachten werden in de zomer van 2017 gepubliceerd (allen  
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onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, cfr. de wetgeving overheidsopdrachten 
van 2013), en vervolgens gegund in de periode december 2017 - maart 2018. Al deze 
contracten hebben een looptijd van vier jaar, en zijn niet-exclusief wat betreft afnames.  

Voor elke afname rekent de stad Kortrijk een organisatievergoeding aan. Hierbij factureert de 
stad Kortrijk op jaarbasis 1 % op de omzet (exclusief btw) betreffende de (aan de 
deelnemende besturen geleverde) prestaties. Deze facturatie gebeurt rechtstreeks aan de 
gegunde firma's, waardoor dit in principe zonder verdere betrokkenheid van de deelnemende 
besturen gebeurt.  
Deze kost moesten de firma's bijgevolg meerekenen in de prijszetting.  

De opdrachtencentrale is deze keer met specifieke schillen vermeld:  
- schil 1: Kortrijk (stad, OCMW, politiezone, verscheidene andere bestaande of 
potentieel op te richten/in te stappen lokale besturen en organisaties);  
- schil 2: Regio Leiedal (alle gemeenten/steden, OCMW's, AGB's, verbonden vzw's, 
politiezones en intercommunales in dit gebied);  
- schil 3: Centrumsteden Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (inclusief Sint-Niklaas 
met alle bijhorende entiteiten);  
- eventuele andere entiteiten die in de voorgeschiedenis van de IT-raamcontracten 
reeds een partner van de stad Kortrijk waren.  
De dienst overheidsopdrachten, team leveringen en diensten, adviseert akkoord te gaan met 
het instappen op deze opdrachtencentrales.  

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Aangezien de instap in het raamcontract voorlopig geen financiële gevolgen heeft, positief 
advies van financiën OCMW 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 16 april 2018 betreffende deelname raamcontracten Kortrijk (Smart City toolbox). 

Artikel 2 akkoord te gaan met het vrijblijvend instappen op de opdrachtencentrales van de 
bestaande contracten betreffende de Smart City toolbox van de stad Kortrijk, zijnde 
volgende opdrachten: - 2017/1292: Raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen 
via datastromen van gsmnetwerkoperatoren: gegund aan Proximus nv, Koning Albert II-laan 
27, 1030 Brussel; - 2017/1291: Raamovereenkomst passantentellingen via (wifi)sensoren: 
gegund aan Citymesh nv, Pathoekeweg 9B (bus 006), 8000 Brugge;  



Artikel 1 

Ocmw-raad 15/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
31 mei 2018 

- 2017/748: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van 
een edepot: gegund aan de firma Datable (Henk Vanstappen), Bloemstraat 24-26, 2140 
Antwerpen; - 2017/746: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van 
datamining en data-analyse: gegund aan KPMG-GIM-TenForce consortium, Bourgetlaan 40, 
1130 Brussel; - 2017/738: Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het 
stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende datagerelateerde diensten: gegund aan 
RTS bvba,  
Paddevijverstraat 56A, 8900 Ieper;  
- 2017/728: Raamovereenkomst voor ondersteuning door specialisten op vlak van 
informatieveiligheid, gegund aan Apogado cvba, Nattehofstraat 33B, 2800 Mechelen.  
Artikel 3 deze beslissing ter kennisgeving te bezorgen aan het 
stadsbestuur. 

Bijlagen 
Besluit van college van burgemeester en schepenen 

8 2018_OR_00007 Diensten: ICT Vernieuwing Microsoft Office 365 licenties -  
a) beslissing college van burgemeester en schepenen van  
07.05.2018 - kennisname - b) toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Het OCMW Sint-Niklaas werkt met Microsoft Office. Voor de komende jaren moeten opnieuw 
licenties worden afgesloten. Voor wat betreft het budget zal er bij de budgetwijziging die in 
juni 2018 voorligt het totale bedrag worden voorzien. 

Bondige toelichting 
In zitting van 18 mei 2015 ging het college akkoord met de aankoop en huur van de toen 
ontbrekende Microsoftlicenties, inclusief Office 365-licenties (voor een periode van 3 jaar).  
De Office 365-licenties moeten hernieuwd worden voor de periode 1 juni 2018 - 31 mei 2021.  
De indicatieve raming hiervoor bedraagt 1.231.388,73 EUR. 
Het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 verklaarde zich akkoord met de 
verlenging van deze licenties. 
Hiervan dient de OCMW-raad kennis te nemen. 

Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende KB’s en 
alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
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Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 

Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
De afdeling ICT wenst voor deze afname gebruik te maken van het raamcontract van Cipal dv, 
waarvan ook vorige afname van deze licenties plaatsvond.  
De gunning omvat 2 componenten: serverlicenties en gebruikerslicenties.  

De serverlicenties met software assurance worden opgenomen via het MPSA-programma. De 
totaalprijs hiervoor bedraagt 49.527,07 EUR + 10.400,68 EUR (21 % btw) = 59.927,75 EUR op 
jaarbasis, of 179.783,26 EUR (inclusief btw) over de termijn van 3 jaar. De offerte zit als 
bijlage toegevoegd. De verdeelsleutel voor deze component is 60 % stadsbestuur en 40 % 
OCMW.  

Voor de gebruikerslicenties is het werkelijk gebruik per organisatie veel duidelijker. De 
afdeling ICT heeft het verdelingspercentage per subscriptie dan ook bekeken:  

-StadCoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr: 27.090,60 EUR per jaar (58 % stad, 42 % 
OCMW);  
-Remote Desktop Services CAL, L/SA Per User, All Languages: 25.359,72 EUR per jaar (58 % 
stad, 42 % OCMW);  
-Microsoft®O365E1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License 
PerUsr: 9.628,80 EUR per jaar (39 % stad, 61 % OCMW);  
-Microsoft®Office365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License  
PerUsr: 226.864,80 EUR per jaar (61 % stad, 39 % OCMW);  
-Microsoft®VisioOnlinePlan1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL  
1License PerUsr: 73,92 EUR per jaar (100 % stad);  
-Exchange Online Plan 2, monthly Subscription Per User, All Languages: 617,76 EUR per jaar 
(100 % stad);  
-Microsoft®O365AdvThreatProtection ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense  
MVL 1License PerUsr: 14,88 EUR per jaar (100 % stad);  
-Microsoft®O365F1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License 
PerUsr:  
48 EUR per jaar (100 % stad).  
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De totaalprijs op jaarbasis bedraagt 289.698,48 EUR + 60.836,68 EUR (21 % btw) = 350.535,16  
EUR. Op basis van de uitsplitsing, komen de totaalbedragen zo op 173.318,51 EUR + 
36.396,89 EUR (21% btw) = 209.715,40 EUR voor het stadsbestuur en 116.379,97 UR + 
24.439,79 EUR (21% btw) = 140.819,76 EUR voor het OCMW, op jaarbasis.  

Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert om deze opdracht te 
gunnen aan de firma Comparex bvba, Buro & Design Center 1, Suite 315, Esplanade Heysel, 
Box 3, 1020 Brussel, voor een bedrag van 339.225,55 EUR + 71.237,36 EUR (21 % btw) = 
410.462,91 EUR op jaarbasis, 1.231.388,73 EUR (inclusief btw) over de looptijd van het 3-
jarige contract. 

Hiervoor dient een verdeelsleutel 60/40 te worden toegepast. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
ICT exploitatie komt op rekening 61320000 011902 

Momenteel is er onvoldoende budget.  We zullen dit proberen oplossen met de eerste 
budgetwijziging. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 7 mei 2018. 

Artikel 2 het vernieuwen van de Microsoftlicenties (serverlicenties en gebruikerslicenties) te 
gunnen aan de firma Comparex bvba, Buro & Design Center 1, Suite 315, Esplanade Heysel, 
Box 3, 1020 Brussel, voor een totaalbedrag van 339.225,55 EUR + 71.237,36 EUR (21 % btw) 
= 410.462,91 EUR op jaarbasis, of 1.231.388,73 EUR (inclusief btw) over de looptijd van het 
3-jarige contract (1 juni 2018- 31 mei 2021). 

Voor de serverlicenties bedraagt het totaalbedrag 49.527,07 EUR + 10.400,68 EUR (21 % btw) 
= 59.927,75 EUR op jaarbasis Dit gedeelte wordt als volgt opgedeeld:  

-60 % voor rekening van het stadsbestuur (29.716,24 EUR + 6.240,41 EUR (21 % btw) =  
35.956,65 EUR);  
-40 % voor rekening van het OCMW (19.810,83 EUR + 4.160,27 EUR (21 % btw) = 23.971,10 
EUR).  
Voor de gebruikerslicenties bedraagt het totaalbedrag 289.698,48 EUR + 60.836,68 EUR (21 
% btw) = 350.535,16 EUR op jaarbasis. De verdeelsleutel is hier afwijkend per afgenomen 
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licentiesoort, aangezien per gebruiker duidelijk de organisatie kan worden onderscheiden. 
Dit levert volgende verdeling op:  

-173.318,51 EUR + 36.396,89 EUR (21 % btw) = 209.715,40 EUR voor het 
stadsbestuur; -116.379,97 EUR + 24.439,79 EUR (21 % btw) = 140.819,76 EUR voor 
het OCMW. De jaartotalen komen zo op volgende bedragen:  

-203.034,75 EUR + 42.637,30 EUR (21 % btw) = 245.672,05 EUR voor het stadsbestuur; -
136.190,80 EUR + 28.600,06 EUR (21 % btw) = 164.790,86 EUR voor het OCMW.  

Artikel 3 deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan het 
stadsbestuur. 
Bijlagen besl verl 
licenties.pdf Offerte 
serverlicenties 
Offerte gebruikerslicenties 

9 2018_OR_00005 Diensten: Leasen multifunctionals via raamcontract Oost- 
Vlaanderen - a) beslissing college van burgemeester en 
schepenen van 14.05.2018 - kennisname - b) toewijzing 
- beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Er wijzigen een aantal details in het contract met de provincie Oost-Vlaanderen dat 
reeds bestaat. Voorzitter Kris Van der Coelden heeft het voorbeeld van de 
aanpassignen in de spreekkamers van het welzijnshuis. Het gaat om, afgerond, 
170.000 EUR per jaar. Er zijn geen opmerkingen. 

Bondige toelichting 
In zitting van 26 februari 2018 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om 
voor het leveren van multifunctionals voor de stad de op 1 januari 2019 inkantelende 
gebouwen van het OCMW en de politiezone Sint-Niklaas een beroep te doen op de 
raamovereenkomst, gegund door de provincie Oost-Vlaanderen.  
Het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018 heeft zich akkoord verklaard 
met de gunning. 
Daar het hier nog een verrekening betreft met betrekking tot de toestellen van het 
Welzijnshuis (ook opgenomen in dit contract) dient het OCMW hiervan kennis te nemen. 
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Juridische grond 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking. 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Het team databeheer heeft samen met de firma Canon Belgium nv de huidige bezetting en 
verbruikscijfers bekeken, en onderstaande conclusies getrokken. 
Er werd vastgesteld dat zes toestellen intensiever gebruikt worden dan aangeraden, waardoor 
best een zwaarder toestel wordt voorzien:  
- ’t Punt eerste verdieping (valt buiten de scope van deze nieuwe opdracht);  
- welzijnshuis gelijkvloers;  
- welzijnshuis eerste verdieping (woonwinkel);  
- welzijnshuis tweede verdieping;  
- stadhuis financiën OCMW tweede verdieping;  
- stadhuis personeelsdienst (vermits dit al een toestel van het snellere type is, kan er best een 

extra basistoestel worden voorzien). 

Volgende toestellen draaien lagere cijfers dan voorzien, dus deze toestellen kunnen best 
vervangen worden door een lichter type:  
- stadhuis bevolking frontoffice;  
- stadhuis bevolking backoffice;  
- stedelijke academie voor schone kunsten.  
Verder werd het machinepark ingeperkt tot vier verschillende types multifunctionele 
toestellen, in plaats van de zeven huidige types (waarvan er enkele tevens uit roulatie gaan). 
De kleine kopieerapparaten type ADV400i hebben hun levensduur nog niet bereikt en worden 
nog steeds verkocht, waardoor deze toestellen nog steeds support krijgen en in gebruik 
zullen blijven.  

Het team databeheer heeft tevens een rondvraag gedaan bij alle clusters betreffende 
gewenste extra toestellen of upgrades, aangezien in principe de huidige toestellen één op 
één vervangen worden door nieuwe modellen. Uit deze rondvraag kwamen volgende wensen 
terug:  
-‘t Bau-huis, cluster dienstverlening, politie en cluster welzijn: geen wijzigingen ten opzichte 
van de originele nota; 
- cluster cultuur en vrije tijd:  
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Vanuit het museum is de vraag gekomen om het voorziene toestel te vervangen door een 
toestel zoals het prepress-toestel van de dienst communicatie. Dit type toestel kost echter 
694,35 EUR per maand, tegenover 52,87 EUR voor het voorziene toestel. Indien er ingegaan 
wordt op deze vraag vermoeden we dat we deze vraag ook zullen krijgen van de bibliotheek 
en de academies. Dit zal dan een negatief gevolg hebben op het rendement van de 
reprografie. - OCMW - niet-Zorgpunt:  
In het welzijnshuis zijn er in de gesprekslokalen printers geïnstalleerd. Bij intakegesprekken 
moet er ook dikwijls gescand worden, waarbij telkens het lokaal verlaten moet worden. 
Daarom werd de vraag gesteld om in gesprekslokaal één tot en met vier een zeer klein 
multifunctioneel toestel te plaatsen in plaats van de voorziene printer. De firma Canon stelt 
het model 1435i (19,5 EUR/maand) voor. Dit kleine toestel kan A4 zwart/wit afdrukken en 
kopiëren en in kleur scannen. 
- cluster omgeving:  
In de vervangingsnota werd voorzien om het model in de kelder te vervangen door een 
zwaarder model. Dit toestel wordt echter vooral gebruikt om te scannen en niet om te 
kopiëren. Dit mag door een lichter model vervangen worden. 
- cluster ondersteuning:  
Bij het team thesaurie staat nog een oude printer van het stedelijk waterbedrijf. Deze wordt 
gebruikt voor het afdrukken van de aanmaningen. Door de extra taken die het team krijgt 
vanuit GAS en toezicht wordt gevraagd om deze printer ook te vernieuwen.  
- staf- en overige diensten:  
De dienst GAS vraagt om een zwaarder toestel te krijgen omdat zij veel meer dan vroeger 
moeten afdrukken.  
- cluster techniek:  
In de stadsgarage is er een printer geïnstalleerd, maar door een herverdeling van de taken 
werkt hier nu ook een administratief medewerker. Daarom is de vraag gesteld om deze printer 
te vervangen door een klein multifunctioneel toestel. Bij de omvorming van de serres naar de 
TOP/compost-site werd tijdelijk het toestel van team openbare reinheid mee verhuisd. De 
bedoeling is nu om het originele toestel terug te plaatsen en een klein multifunctioneel 
toestel te plaatsen op de TOP/compost-site. De administratief medewerkers in het magazijn 
werken nu op de eerste verdieping. Om niet telkens de trap op- en af te moeten lopen wordt 
er gevraagd om boven ook een klein multifunctioneel toestel te voorzien. 

Samengevat levert dit volgende wensen op:  

- museum: ADV C3525i vervangen door CS9070 Pro; 
- welzijnshuis – gesprekslokaal 1: LBP-253x vervangen door 1435i;  
- welzijnshuis – gesprekslokaal 2: LBP-253x vervangen door 1435i;  
- welzijnshuis – gesprekslokaal 3: LBP-253x vervangen door 1435i;  
- welzijnshuis – gesprekslokaal 4: LBP-253x vervangen door 1435i;  
- archiefruimte cluster omgeving: ADV C5535i vervangen door ADV C3525i; 
- thesaurie: extra toestel LBP-253x;  
- GAS: ADV 3525i vervangen door ADV C5535i;  
- beheer voertuigen en machines: LBP-253x vervangen door ADV 400i; 
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- logistiek: extra toestel ADV 400i; 
- TOP/compost-site: extra toestel ADV 400i. 

Het team databeheer heeft, met uitzondering van de vraag van het museum, alle vragen 
positief geadviseerd bij voorlegging aan de managementteams van het stadsbestuur en het 
OCMW. Na goedkeuring door de managementteams werd de finale simulatie afgewerkt. De 
totaalsimulatie wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 

Bij de gemeenschappelijke kosten voor stad en OCMW werd de 60 % - 40 % 
verdeelsleutel toegepast, de politie en de scholen hebben in principe geen gedeelde 
kosten. 

De firma Canon Belgium nv wenst een overeenkomst te ondertekenen, die alle elementen 
opneemt die afwijken van de bepalingen van het raamcontract waarop deze offerte gebaseerd 
is. Het team databeheer en administratie gaat hiermee akkoord, aangezien dit ook voor de 
andere partijen bevestiging geeft over de afspraken en het kader van de samenwerking.  

Naast de duidelijk te bepalen onderdelen (hardware, software en installatiekosten) zijn er ook 
clickprijzen. In de hieropvolgende simulatie werd gebruik gemaakt van de cijfers van 2017. 
De werkelijke verbruikscijfers zullen natuurlijk licht afwijken.  
Dit levert volgende gesimuleerde deeltotalen op:  
- stadsbestuur: 7.024,59 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 84.295,10 EUR + 17.701,97 
(21 % btw) = 101.997,07 EUR per jaar;  
- scholen: 1.349,56 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 16.194,72 EUR + 3.400,89 EUR 
(21 % btw) = 19.595,61 EUR per jaar;  
- politie: 1.981,67 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 23.780,04 EUR + 4.993,81 EUR 
(21 % btw) = 28.773,85 EUR per jaar;  
- OCMW (inkantelend gedeelte): 1.320,10 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 15.841,18 
EUR + 3.326,65 EUR (21 % btw) = 19.167,83 EUR per jaar. 

Het OCMW-gedeelte dat in het Zorgpunt Waasland zal opgaan, heeft besloten zelf een 
oplossing te zoeken voor zijn toekomstige toestellen.  

Het team overheidsopdrachten adviseert, gelet op het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de firma Canon Belgium nv, Berkenlaan 3 1831 Diegem, BE 0418 025 260, voor een 
totaalbedrag van 140.111,04 EUR + 29.432,32 EUR (21 % btw) = 169.534,36 EUR (voor alle 
besturen samen op jaarbasis), indien de lopende Proof of Concept gunstig wordt afgewerkt.  

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Dit mag geboekt worden op de rekening 61515000 BI 011900. 
Hierop is voldoende budget aanwezig. 
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Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 14 mei 2018 betreffende het leasen van multifunctionals via het raamcontract Oost-
Vlaanderen.  

Artikel 2 het leveren van multifunctionals en bijhorende software te gunnen aan de firma 
Canon Belgium nv, Berkenlaan 3 1831 Diegem, BE 0418 025 260, voor een gesimuleerd 
totaalbedrag van 140.111,04 EUR + 29.432,32 EUR (21 % btw) = 169.534,36 EUR (voor alle 
besturen samen op jaarbasis), indien de lopende Proof of Concept gunstig wordt geëvalueerd 
volgens de afdeling ICT en het team databeheer.  

De onderverdeling is als volgt:  
-stadsbestuur: 7.024,59 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 84.295,10 EUR + 17.701,97 (21 % 
btw) = 101.997,07 EUR per jaar. Dit omvat 68.509,57 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 33.487,50 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen.  
-scholen: 1.349,56 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 16.194,72 EUR + 3.400,89 EUR (21 % 
btw) = 19.595,61 EUR per jaar. Dit omvat 11.937,62 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 7.657,99 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen.  
-politie: 1.981,67 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 23.780,04 EUR + 4.993,81 EUR (21 % 
btw) = 28.773,85 EUR per jaar. Dit omvat 14.396,73 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 14.377,12 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen.  
-OCMW (inkantelend gedeelte): 1.320,10 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 15.841,18 EUR + 
3.326,65 EUR (21 % btw) = 19.167,83 EUR per jaar. Dit omvat 13.528,12 EUR (inclusief btw) 
aan vaste jaarlijkse kosten en 5.639,71 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen.  

Artikel 3 het stadsbestuur in kennis te stellen van de 
genomen beslissing. 

Bijlagen 
Besluit van college van burgemeester en schepenen 
Totaaloverzicht MFP 

OCMW BOEKHOUDING 

OCMW/boekhouding 

10 2018_OR_00004 Financiën: Jaarrekening 2017 - vaststelling 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding 
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Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de toelichting in het bijzonder comité.  
Raadslid Nathalie Van Garsse wijst erop dat scholen als doel hebben leerlingen op de korte of 
lange termijn voor te bereiden voor arbeidsmarkt, hetzij in het normale arbeidscircuit of in 
een aangepast werkmilieu, hetzij betaald of onbetaald. Ook de VDAB, de GTB en het OCC zijn 
bezig met het zoeken naar talenten, screenen, oriënteren en het opzetten van een 
opleidingstrajecten.  Zij beschikken over waardevolle instrumenten die ook ingezet kunnen 
worden wanneer de leerlingen nog op de schoolbanken zitten, en dus vooraleer ze 
werkzoekend zijn.  Als OCMW beschikken we sinds 2015 over het opleidings- en 
oriëntatiecentrum. Raadslid Van Garsse vraagt is of onderzocht kan worden of dit centrum ter 
beschikking kan gesteld worden van scholen, en of er een overleg kan georganiseerd worden 
om te bekijken in hoeverre het OCMW het arbeidstraject vanop de schoolbanken mee kan 
begeleiden en versterken. Raadslid Liliane Verbeke vraagt om ook een schriftelijk exemplaar 
te krijgen en vraagt een afzonderlijk overzicht van de inkomsten en uitgaven van de sociale 
dienst. Bovendien vraagt ze hoe het gaat zijn na de opsplitsing van het OCMW en een 
Zorgpunt. Is al duidelijk hoe het dan gaat zijn? Daarbij aansluitend de vraag naar de 
opsplitsing van de stadsbijdrage, want die zal daardoor ook evolueren en aangepast worden. 
Voorzitter Kris Van der Coelden vindt de vraag van raadslid Nathalie Van Garsse allezins het 
onderzoeken waard is. De ruimte in het OOC is krap. Vandaar dat naar Heistraat 135 wordt 
gekeken. Maar als er infrastructuur op overschot is, zou dit aan onderwijsinstellingen ter 
beschikking gesteld moeten kunnen wordne. Welke rol het OCMW Sint-Niklaas en welke rol 
de scholen daarin gaan opnemen moet bekeken worden. 

Voorzitter Kris Van der Coelden meent dat er in het verleden al opsplitsingen gemaakt zijn 
van de bijdrage van de stad naar de diverse werkingen van het OCMW Sint-Niklaas. Hij vraagt 
de secretaris of er actuele cijfers zijn. Het zal allezins nodig zijn, om als Zorgpunt Waasland 
start daar zicht op te hebben. Het lijkt hem logisch dat het OCMW Sint-Niklaasde 
stadsbijdrage krijgt en doorstort naar het Zorgpunt. 

Secretaris Tjeu van Diessen antwoordt dat de bedragen die netto overgemaakt worden aan  
Zorgpunt Waasland als bijlage bij de beslissing over Zorgpunt Waasland zaten voor de jaren 
2019, 2020 en 2021. Maar in het budget verschuift er meer, omdat er ook inkomsten en 
subsidies verschuiven. 

Raadslid Liliane Verbeke vraagt om in de toekomst aan alle leden de bundel te bezorgen en 
hen ook uit te nodigen voor de vergadering. 

Bondige toelichting 
Elk jaar op 31 december verricht het OCMW de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen 
en waarderingen om de inventaris op te maken van al haar bezittingen, vorderingen, schulden 
en verplichtingen. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens 
van de inventaris, worden ze samengevat en beschreven in de jaarrekening. 
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De jaarrekening 2017 omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de 
algemene rekeningen en de toelichtingen hierbij en wordt vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en latere 
wijzigingen. 

Argumentatie 
Elk jaar moet de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de rekening van het voorafgaande 
boekjaar vaststellen. 
Het managementteam in zitting van 27 april 2018 en het Bijzonder Comité Financiën en 
Interne Organisatie in zitting van 17 mei 2018 geven een positief advies.  
In bijlage zit het document van de gebundelde jaarrekening met de beleidsnota, de financiële 
nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting bij de financiële nota en 
de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. Hierin zitten alle officiële 
schema's en de nodige toelichtingen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
De jaarrekening van boekjaar 2017 (beleidsnota, financiële nota, samenvatting van de 
algemene rekeningen en toelichtingen), als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, 
vast te stellen als volgt: 
- balans: activa en passiva 130.018.776,37 EUR; 
- staat van kosten en opbrengsten: kosten 63.651.734,15 EUR; opbrengsten 64.378.680,90 

EUR en resultaat 726.946,75 EUR. 

Bijlagen 
Jaarrekening 2017 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 
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11 2018_OR_00009 Informatieveiligheid: Aanstelling 
van een functionaris voor gegevensbescherming - 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Ben Verhasselt heeft al enkele jaren een overeenkomst met het OCMW Sint-Niklaas. Nu wordt 
zijn rol, in het kader van de GDPR-wetgeving aangepast, zodat hij als DPO kan functioneren. 
Het bedrag dat het OCMW Sint-Niklaas voor zijn prestaties zal betalen, blijft hierdoor 
hetzelfde. 

Bondige toelichting 
De nieuwe privacywetgeving (GDPR), die op 25 mei 2018 van kracht gaat, stelt dat elke 
organisatie een functionaris voor gegevensbescherming moet aanstellen. Aan de OCMW-raad 
wordt voorgesteld Ben Verhasselt, informatieveiligheidsconsulent, officieel aan te stellen als 
functionaris gegevensbescherming. 

Juridische grond 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), afdeling 4, functionaris 
voor gegevenscherming (artikel 37 t.e.m. artikel 39). 
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, 
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer. 

Argumentatie 
De GDPR (general data protection regulation) of beter AVG (algemene verordening 
gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 van kracht gaat, schrijft voor dat elke organisatie 
een functionaris voor gegevensbescherming moet aanstellen. 

De stad beschikt reeds over een informatieveiligheidsconsulent, de heer Ben Verhasselt, van 
wie de diensten en expertise ingehuurd worden via piva e-gov Oost-vlaanderen. Met het 
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2015 werd Ben Verhasselt 
officieel aangeduid als informatieveiligheidsconsulent. Zijn taken inzake 
gegevensbescherming: 
- informeren, adviseren en opleiden van de verantwoordelijken voor de 

verwerking; 
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- bewustmaking van het bij de verwerking betrokken personeel;- toezicht 
houden op de gegevensbescherming en eventuele audits; - contactpunt voor 
toezichthoudende overheid. 

De taken van een functionaris voor gegevensbescherming omvatten volgens de 
nieuwe privacywetgeving bovenstaande taken met uitbreiding van onderstaande 
opdrachten: - advies verstrekken inzake de gegevensbeschermingseffectbeoordeling; 
- fungeren als aanspreekpunt voor vragen van betrokkene (burgers). 

In de bijlage een advies van de veiligheidsconsulent met betrekking tot zijn voordracht als 
functionaris voor gegevensbescherming. Het bestuur wordt geadviseerd de aanstelling als 
functionaris voor gegevensbescherming vast te leggen in een besluit van het college van 
burgemeester en schepenen en van de OCMW-raad.  

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de heer Ben Verhasselt, de huidige informatieveiligheidsconsulent van het 
stadsbestuur, conform de GDPR aan te stellen als functionaris voor 
gegevensbescherming. 

Bijlagen 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen 
12 2018_OR_00027 Personeel: Bijzondere functie voor OCMW-secretaris -  

beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de brief die door de secretaris is rondgedeeld. 
Hij schetst de veranderingen rond het decreet lokaal bestuur. 
De essentie is dat Johan Verhulst zich kandidaat stelt als algemeen directeur. De secretaris, 
Tjeu van Diessen, kiest ervoor om als algemeen directeur naar het Zorgpunt Waasland te 
gaan. Maar hij kan daar pas worden aangesteld over enkele maanden, als diverse 
formaliteiten, zoals een rechtspositieregeling en loonadministratie in orde gebracht werden. 
Hierdoor zitten we in een situatie waarbij gezocht moet worden naar een tijdelijk oplossing 
en adjunct-algemeen directeur is geen tijdelijke oplossing. 

Daarom is het voorstel om een passende betrekking te voorzien als directeur, dit tot het 
moment van de overdracht naar Zorgpunt Waasland. 
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Er zitten daar twee engagementen in. De secretaris zal tot 1 januari 2019 Johan Verhulst 
assisteren om de rol binnen het OCMW Sint-Niklaas op te nemen en zich in te werken. Het is 
de bedoeling om in die periode kennis en deskundigheid over te dragen. De leden van de 
OCMWraad zullen hem dus blijven zien op de OCMW-vergaderingen tot dat moment. 

Het laatste element is om aan de OCMW-raad voor te stellen om binnen Zorgpunt Waasland 
een loonregeling voor de algemeen directeur en de transitiemanager vast te leggen. Dit cijfer 
komt niet uit de lucht gevallen, maar is gebaseerd op een analyse van Hudson. Hudson heeft 
een analyse gemaakt van de verloning van wat een algemeen directeur binnen de (publieke) 
zorgsector verdient. Het is op basis van deze studie en een gesprek met de betrokkenen dat 
deze 14% is ontstaan. Dat ligt ook ongeveer op de helft tussen het salaris van een algemeen 
directeur en een adjunct-algemeen directeur. 

Raadslid Walther Bruwiere heeft hierbij twee vragen. De eerste vraag betreft wie de verslagen 
zal maken van de OCMW-raad. Het zal Johan Verhulst zijn die verantwoordelijk is voor de 
verslagen. Raadslid Bruwiere houdt niet zo van onduidelijke situaties. 
Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat er in het verleden situaties zijn geweest waarin 
Veerle Christiaens het verslag van het Vast Bureau heeft gemaakt onder verantwoordelijkheid 
van Tjeu van Diessen als OCMW-secretaris. Het verslag maken van de OCMW-raad kan in de 
toekomst dus ook door iemand anders gedaan worden, maar onder verantwoordelijkheid van 
Johan Verhulst als algemeen directeur. 
De tweede vraag betreft de verhoging met 14%: wanneer gaat die in? Voorzitter Kris Van der 
Coelden antwoordt dat dit gebeurt vanaf de overdracht naar Zorgpunt Waasland. Dat zal voor 
1 januari 2019 zijn. De exacte datum zal er wat van afhangen, maar dat zal ergens in het 
najaar van 2018 zijn. Sinds 3 mei 2018 werken de bestuursorganen. En momenteel worden 
mensen aangeworven. De operationele werking zal vanaf 1 januari 2019 gebeuren. 
Raadslid Walther Bruwiere vraagt of de verhogingen ook gelden voor andere medewerkers. 

Raadslid Saloua El Moussaoui vraagt of de verhoging met 14% een kennisgeving is of een 
beslissing. Een beslissing hoort toch niet tot de bevoegdheid van de OCMW-raad. 
Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat de enige beslissing die nu genomen wordt het 
creëren van een passende functie is. Het andere is een kennisname van het 
organisatievoorstel.  
Maar daarover wordt geen formele beslissing genomen. 
Raadslid Saloua El Moussaoui wijst erop dat het een nieuwe functie met een nieuw kader is, 
het is geen verhoging in de bestaande functie of taak. 

Bondige toelichting 
In toepassing van het decreet lokaal bestuur zal de stadssecretaris aangeduid worden als 
algemeen directeur voor stad en OCMW. De OCMW-secretaris gaat als algemeen directeur 
naar Zorgpunt Waasland. In de aanloopperiode naar de operationele start van Zorgpunt 
Waasland krijgt de OCMW-secretaris gedurende enkele maanden een dubbele opdracht: 
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Zorgpunt Waasland voorbereiden en de veranderingsoperaties binnen het OCMW begeleiden 
en ondersteunen. 

Juridische grond 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, Titel 2. Overgangsbepalingen, 
Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van 
het OCMW, Afdeling 1. De algemeen directeur, de financieel directeur en hun waarnemers 
(art. 581 - 589) 

Argumentatie 
In het decreet lokaal bestuur komt er één algemeen directeur en één financieel directeur voor 
stad en OCMW. Er zijn enkele pistes mogelijk om tot invulling te komen. Ofwel is er een 
openverklaring, ofwel wordt er op een of andere manier een keuze gemaakt tussen de twee 
functiehouders. Een laatste mogelijkheid is dat er maar één interne kandidaat is. Dat is 
stadssecretaris Johan Verhulst. De situatie in Sint-Niklaas heeft te maken met de overdracht 
van de huidige OCMW-secretaris als algemeen directeur naar Zorgpunt Waasland. Die 
overstap is zo spoedig mogelijk, en ten laatste op 1 januari 2019. De exacte datum hangt af 
van het moment waarop de rechtspositieregeling klaar is en de formele elementen 
(loonprogramma, boekhoudprogramma) in orde zijn om tot aanstellingen in Zorgpunt 
Waasland over te gaan. Bovendien is de overdracht van de OCMW-secretaris naar Zorgpunt 
Waasland alleen mogelijk vanuit het OCMW. Vandaar dat hij niet (tijdelijk) kan worden 
aangesteld in de (reeds bestaande) functie van adjunct-algemeen directeur. Dat is namelijk 
een functie die alleen binnen de personeelsformatie van de stad mag bestaan. 
De financieel beheerder gaat niet over naar Zorgpunt Waasland en kan daarom wel als 
adjunctfinancieel directeur naar de stad Sint-Niklaas. 
Voor de tussenliggende periode (tussen de aanstelling van de algemeen directeur en de 
overdracht van de OCMW-secretaris naar Zorgpunt Waasland) moet dan beroep gedaan 
worden  
op het instellen van een bijzondere functie, op persoonlijke titel. De motivatie en de 
voorwaarden zijn door Stephanie Taeleman en Cies Geysen (van GD&A advocaten) uitgewerkt 
in een zogenaamd organisatievoorstel. 
Het komt erop neer dat de OCMW-secretaris zich in de eerste plaats bezighoudt met de 
oprichting van Zorgpunt Waasland. Daarnaast zal hij in de periode tot 1 januari 2019 de 
algemeen directeur ondersteunen bij de opvolging van de OCMW-raad in brede zin. En hij zal 
ook de opvolging blijven doen van de grote bouwprojecten, de personeeslmateries van de 
personeelsleden die mee overgedragen worden naar Zorgpunt Waasland en de 
OCMWfinanciën. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de OCMW-secretaris, vanaf het moment dat een 
algemeen directeur in functie is, de tijdelijke en persoonlijke functie van directeur toe te 
kennen. Dit gebeurt met behoud van de arbeidsvoorwaarden. 
Verder wordt aan de OCMW-raad gevraagd om ten opzichte van de OCMW-secretaris twee 
engagementen aan te gaan, die nog niet formeel vastgelegd kunnen worden. Dat betreft de 
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terugkeerregeling (die voor alle over te dragen personeelsleden zou gaan gelden) en het 
vastleggen van een weddeschaal voor de algemeen directeur van Zorgpunt Waasland. Dat is 
een beslissing die Zorgpunt Waasland moet formaliseren binnen haar rechtspositieregeling. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de OCMW-secretaris, vanaf het moment dat er één algemeen directeur is voor stad 
en OCMW, de bijzondere en persoonlijke functie van directeur toe te kennen, in afwachting 
van de overdracht naar Zorgpunt Waasland. 

Artikel 2 kennis te nemen van het organisatievoorstel vanwege de stadssecretaris en 
de OCMWsecretaris. 

Bijlagen 
Organisatievoorstel Sint-Niklaas 

13 2018_OR_00028 Financiën: Wijziging code budgethouders - beslissing 
AFGEVOERD 

ONDERSTEUNING 

Personeel (sociale dienst) 

14 2018_OR_00022 Personeel: Verhogen tussenkomst in groepsbevorderende  
activiteiten - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning - Personeel (sociale dienst) 

Verslag 
Het voorstel is om het bedrag op te trekken tot 15 EUR. 
Raadslid Walther Bruwiere heeft niets tegen het optrekken van dit bedrag, maar vraagt om dit 
principe ook eens te implementeren. Op dit moment worden de personeelsleden regelmatig 
van de ene naar de andere verdieping verplaatst. Dat is zogezegd om kliekjesmentaliteit 
tegen te gaan. Gaat men dan groepsactiviteiten inrichten om deze kliekjes te bevorderen? 
Raadslid Bruwiere heeft niets tegen deze activiteiten, want hij heeft zich in het verleden zelf 
ingespannen om hiervoor per verdieping verantwoordelijken te vinden. Dat heeft jaren goed 
gedraaid, maar nu bouwt men dat af om geen kliekjes te vormen. 
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OCMW-secretaris Tjeu van Diessen heeft geen weet van wisselen per verdiep om kliekjes te 
voorkomen. Wel zijn er meer teams die over verdiepingen heen werken, om flexibeler te 
kunnen reageren. 

Bondige toelichting 
In het kader van de synergie tussen stad en OCMW, werden in 2014 een aantal 
arbeidsvoorwaarden en voordelen voor personeel op elkaar afgestemd. 
Eén van de maatregelen was de invoering van een tussenkomst ten belope van 10 EUR per 
deelnemend personeelslid in de organisatie van 'groepsbevorderende activiteiten' door 
diensten of teams. 
Er wordt voorgesteld om vanaf 2018 de tussenkomst te verhogen van 10 EUR naar 15 EUR 
per effectief deelnemend personeelslid. 

Juridische grond 

Argumentatie 
In het kader van de synergie tussen stad en OCMW, werden in 2014 een aantal 
arbeidsvoorwaarden en voordelen voor personeel op elkaar afgestemd. 

Eén van de maatregelen was de invoering van een tussenkomst ten belope van van 10 EUR 
per deelnemend personeelslid in de organisatie van 'groepsbevorderende activiteiten' door 
diensten of teams. Dit initiatief was een aantal jaren eerder ontstaan bij het OCMW en werd 
in 2014 in het kader van de synergie ook bij de stad ingevoerd. 
Eind 2015 werd in het kader de risicoanalyse psychosociale risico’s op het werk een enquête 
uitgevoerd bij alle medewerkers van de stad en de synergiediensten stad-OCMW. Deze 
zogenaamde welzijnswijzer werd afgenomen door de toenmalige externe dienst PBW. Op 
basis van een analyse van de resultaten van deze bevraging werd een actieplan 
welzijnswijzer opgemaakt (2017). Eén van de voorgestelde acties in het kader van het werken 
aan een positief werkklimaat, is de optrekking van de tussenkomst in de groepsbevorderende 
activiteiten. 

Er wordt daarom voorgesteld om vanaf 2018 de tussenkomst te verhogen van 10 EUR naar 15 
EUR per effectief deelnemend personeelslid. Op deze manier wordt een extra stimulans 
gecreëerd om groepbevorderende activiteiten te organiseren met de collega's. Het voorstel 
werd ook positief geadviseerd door het comité sociale dienst personeel. 

De tussenkomst in de groepsbevorderende activiteiten wordt gefinancierd vanuit het budget 
voor de sociale dienst personeel. In 2017 werd hiervoor +/- 8.000 EUR uitgegeven. Voor deze 
activiteiten is voor 2018 een budget van 16.000 EUR voorzien. De verhoging naar 15 EUR kan 
opgevangen worden binnen het huidig voorziene budget. 



Artikel 1 

Ocmw-raad 31/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
31 mei 2018 

De verhoging werd op 23/4/2018 goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen en gunstig geadviseerd op het BC F&IO van 17 mei 2018. 

In het kader van de synergie tussen stad en OCMW en het bestaan van een aantal gemengde 
teams, wordt gevraagd de verhoging ook voor het personeel van het OCMW door te voeren.  

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Hiervoor is voldoende budget voorzien op rekening 62380000 beleidsitem 011203. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de tussenkomst in de groepsbevorderende activiteiten vanwege het OCMW te 
verhogen van 10 EUR per deelnemer naar 15 EUR per deelnemer. 

BESLOTEN ZITTING 

31 mei 2018 20:31 - De voorzitter opent de besloten zitting 

 
31 mei 2018 20:52 - De voorzitter sluit de zitting 


