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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Zitting van 2 mei 2018 
De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in 
Sint-Niklaas. 
 
 
Aanwezig: 
Kris Van der Coelden, voorzitter 
Nathalie Van Garsse (waarnemend voorzitter), 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 
 
 
Nathalie Van Garsse, waarnemend voorzitter, verklaart de zitting voor geopend om 20.35 uur. 
 
 
AGENDA : 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

OCMW-raadsleden 
 
1. Proces-verbaal van eedaflegging als OCMW-raadslid – nieuw OCMW-raadslid (in 

opvolging van Mike Nachtegael) – kennisname 
 
Nathalie Van Garsse, waarnemend voorzitter, geeft een verduidelijking bij de diverse 
punten, met betrekking tot het ontslag van Mike Nachtegael als OCMW-raadslid en het 
ontslag van Willem De Klerck als voorzitter. 
 
 
De Raad:  
 
Gelet op zijn beslissing van 1 maart 2018 waarbij kennis werd genomen van het ontslag 
van de heer Mike Nachtegael als OCMW-raadslid met ingang van 17 februari 2018, 
ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad op 16 februari 2018;  
 
Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag 
definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad 
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en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat 
blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg 
is van een onverenigbaarheid;  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2018 waarbij Kris Van Der 
Coelden verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn in opvolging van de heer Mike Nachtegael;  
 
Gelet op artikel 16 §4 van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het 
nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de 
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal 
wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad van de raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt gestuurd;  
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 30 april 2018 van Kris Van Der 
Coelden als OCMW-raadslid in opvolging van de heer Mike Nachtegael, die ontslag 
genomen heeft als OCMW-raadslid;  
 
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 :  
 
Enig artikel : 
 
Kennis te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van 30 april 2018 van Kris 
Van Der Coelden als OCMW-raadslid in opvolging van de heer Mike Nachtegael, die 
ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid. 
 
 

2. Ontslag als OCMW-voorzitter – Willem De Klerck – kennisname 
 
De Raad:  
 
Gelet op zijn beslissing van 26 januari 2017 waarbij werd kennisgenomen van het 
proces-verbaal van eedaflegging van 9 januari 2017 van de heer Willem De Klerck als 
OCMW-raadslid, in opvolging van de heer Jan Van Peteghem;  
 
Gelet op zijn beslissing van 1 maart 2018 waarbij de heer Willem De Klerck verkozen 
werd verklaard tot OCMW-voorzitter;  
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Overwegende dat de heer Willem De Klerck zijn intentie tot ontslag als OCMW-
voorzitter met ingang van 2 mei 2018 schriftelijk heeft meegedeeld aan mevrouw Ilse 
Bats, voorzitter van de gemeenteraad, op 18 april 2018;  
 
Gelet op de eigenlijke ontslagbrief die de heer Willem De Klerck aan mevrouw Ilse Bats, 
voorzitter van de gemeenteraad, ter kennis heeft overgemaakt op 1 mei 2018 ;  
Gelet op artikel 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat, als de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat 
van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen wordt verklaard, als 
verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft als 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of overleden is, overgegaan wordt tot een nieuwe verkiezing 
van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op de eerstvolgende 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;  
 
Overwegende dat daarom in zitting van heden een nieuwe OCMW-voorzitter verkozen 
zal 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 :  
 
Artikel 1 :  
Kennis te nemen van het ontslag van de heer Willem De Klerck als OCMW-voorzitter 
met ingang van 2 mei 2018, ingediend bij mevrouw Ilse Bats, voorzitter van de 
gemeenteraad, op 1 mei 2018 
 
Artikel 2 :  
Ervan kennis te nemen dat in toepassing van artikel 53 van het OCMW-decreet in zitting 
van de OCMW-raad van heden overgegaan zal worden tot de verkiezing van een nieuwe 
OCMW-voorzitter. 
 
 

3. Verkiezing nieuwe OCMW-voorzitter – beslissing 
 
Nathalie Van Garsse, waarnemend voorzitter, vraagt wie er kandidaat OCMW-voorzitter 
is. 
 
Willem De Klerck maakt van de gelegenheid gebruik om de collega’s te bedanken voor 
de politieke samenwerking in de OCMW-raad. Hij hoopt dat dit onder het nieuwe 
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decreet verder zal worden gezet. Hij dankt voor de mooie periode van twee maanden die 
hij voorzitter mocht zijn. 
Vanuit zijn fractie wordt Kris Van der Coelden voorgesteld als voorzitter  
 
Walther Bruwiere stelt zichzelf ook kandidaat 
 
In alfabetische volgorde is Walther Bruwiere de eerste kandidaat en Kris Van der 
Coelden kandidaat 2. 
 
De stembiljetten worden rondgedeeld voor de geheime stemming. 
Nadien halen de twee jongste leden van de raad, Elien De Bruyne en Mohammed 
Doudouh de stembiljetten op en tellen de uitgebrachte stemmen. 
Er zijn 11 stemmen voor kandidaat 2, 1 voor kandidaat 1 en 1 stem is ongeldig. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij de heer Willem 
De Klerck verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op zijn beslissing van 1 maart 2018 waarbij de heer Willem De Klerck verkozen 
werd verklaard tot OCMW-voorzitter; 
 
Overwegende dat de heer Willem De Klerck zijn intentie tot ontslag als 
OCMW-voorzitter met ingang van 2 mei 2018 schriftelijk heeft meegedeeld aan 
mevrouw Ilse Bats, voorzitter van de gemeenteraad, op 18 april 2018; 
 
Gelet op de eigenlijke ontslagbrief die de heer Willem De Klerck aan mevrouw Ilse Bats, 
voorzitter van de gemeenteraad, ter kennis heeft overgemaakt op 1 mei; 
 
Overwegende dat de raad in zitting van heden kennisgenomen heeft van dit ontslag; 
 
Gelet op artikel 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat, als de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat 
van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen wordt verklaard, als 
verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft als 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of overleden is, overgegaan wordt tot een nieuwe verkiezing 
van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op de eerstvolgende 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat daarom in zitting van heden een nieuwe OCMW-voorzitter verkozen 
moet worden; 
 
Gelet op de procedure om een voorzitter te verkiezen, opgenomen in artikel 53 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
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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; 
 
Gelet op de geheime stemming in de wettelijke vorm, welke volgende uitslag geeft : 
11 stemmen voor Kris Van der Coelden, 1 stem voor Walther Bruwiere en 1 stem 
ongeldig ; 
 
Besluit : 
 
Artikel 1 : 
Kris Van Der Coelden wordt verkozen verklaard tot OCMW-voorzitter. 
 
Artikel 2 : 
De voorzitter is ook ambtshalve lid van : 
- AZ Waasland : Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 
- Infohos : Algemene Vergadering 
- Sociale Dienst Personeel 

 
 

Kris Van der Coelden dankt de leden van de OCMW-raad die hem gesteund hebben. 
Hij dankt in het bijzonder ook Willem De Klerck die de voorbije maanden op een 
uitstekende manier het ambt van voorzitter heeft opgenomen, dat in een periode die 
roerig was. 
Willem heeft zich hiervoor zowel op zijn werk als privé moeten organiseren. 
Kris Van der Coelden hoopt dat er op een goede manier gedebatteerd kan worden. 

 
 

 
4. Aanduiding lid in verenigingen – vrijgekomen mandaten Mike Nachtegael - kennisname 

 
Kris Van Der Coelden verwijst naar de akte die ondertekend is door de 
OCMW-raadsleden die op de oorspronkelijke voordrachtsakte stonden. 
Deze akte is ondertekend door de 8 leden die daarvan deel uitmaakten. 
 
De secretaris bevestigt de ontvangst. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van 1 maart 2018 waarbij kennis werd genomen van het ontslag 
van de heer Mike Nachtegael als OCMW-raadslid met ingang van 17 februari 2018, 
ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad op 16 februari 2018; 
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Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dat bepaalt dat het ontslag 
definitief is na ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad 
en dat het ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat 
blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg 
is van een onverenigbaarheid; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2018 waarbij Kris Van Der 
Coelden verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn in opvolging van de heer Mike Nachtegael; 
 
Gelet op artikel 16 §4 van vermeld decreet dat bepaalt dat de eedaflegging van het 
nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de 
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal 
wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad van de raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt gestuurd; 
 
Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging van 30 april 2018 van Kris Van der 
Coelden als OCMW-raadslid in opvolging van de heer Mike Nachtegael, die ontslag 
genomen heeft als OCMW-raadslid; 
 
Overwegende dat de heer Mike Nachtegael afgevaardigd is naar een aantal 
verenigingen; 
 
Gelet op art. 60, § 3, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de ondertekende verklaring, afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de 
OCMW-secretaris op datum van heden, waarbij de meerderheid van de leden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in 
artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Kris Van der Coelden, OCMW-raadslid, 
aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen ter vervanging van 
de heer Mike Nachtegael, die zijn ontslag heeft gegeven als OCMW-raadslid: 
- AZ Nikolaas : Algemene Vergadering 
- Sociaal Verhuurkantoor Waasland : Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 
- Audio : Algemene Vergadering en Raad van Beheer 
- Seniorenraad 
 
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; 
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Besluit : 
 
Enig artikel : 
Kennis te nemen van de ondertekende verklaring waarbij de meerderheid van de leden 
van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte 
als vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Kris Van der Coelden, 
OCMW-raadslid, aanduiden als lid van volgende bijzondere comités en verenigingen, in 
opvolging van de heer Mike Nachtegael, die zijn ontslag heeft gegeven als OCMW-
raadslid : 
- AZ Nikolaas : Algemene Vergadering 
- Sociaal Verhuurkantoor Waasland : Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 
- Audio : Algemene Vergadering en Raad van Beheer 
- Seniorenraad. 
 
 

5. Aanduiding door de OCMW-voorzitter van zijn mogelijke vervangers – kennisname 
 

De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van heden waarbij Kris Van der Coelden tot OCMW-voorzitter 
werd verkozen; 
 
Overwegende dat de voorzitter in toepassing van artikel 54 van het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kan aanduiden 
om hem te vervangen als hij tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde 
gelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van voornoemd decreet en 
hierbij een rangorde kan bepalen; 
 
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 : 
 
Enig artikel : 
Kennis te nemen van de aanduiding door Kris Van Der Coelden, OCMW-voorzitter, van 
zijn mogelijke plaatsvervangers als volgt : 
 
Kris Van Der Coelden, OCMW-voorzitter, bepaalt dat hij/zij, als hij tijdelijk afwezig is of 
als hij bij een welbepaalde gelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
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centra voor maatschappelijk welzijn, vervangen zal worden door volgende OCMW-
raadsleden : 
- in eerste orde : Nathalie Van Garsse 
- in tweede orde : Willem De Klerck 
- in derde orde : Bernd Van Besauw 
- in vierde orde : Liliane Verbeke 
 
 
Walther Bruwiere meldt dat hij niet akkoord is met de betiteling waarnemend voorzitter. 
Hij is wel akkoord met de benaming plaatsvervangend voorzitter. 

 
 

Notulen raadszittingen – goedkeuring 
 
6. Conceptnotulen OCMW-raad van 29.03.2018 (openbare zitting) – goedkeuring 

 
De conceptnotulen van de OCMW-raad van 29.03.2018 (openbare zitting) worden met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 
Er zijn geen opmerkingen. 

 
 
7. Mededelingen door de heer voorzitter 

 
 De punten 8c en 13 en 14 worden afgevoerd. 

Punt 8c blijkt toch niet nodig, en van de punten 13 en 14 moeten de details nog 
worden uitgeklaard. 
 

 Verder heeft de administratie Binnenlands Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan 
Zorgpunt Waasland. 

 
 Een derde punt van mededeling betreft een gezamenlijk antwoord van het OCMW 

van Sint-Niklaas met Lokeren en Hamme en AZ Nikolaas op een klacht van ACV-OD. 
Dat is een lijvige nota die nog zal worden verstuurd aan alle raadsleden. 

 
 Een laatste punt in de mededelingen is dat Johan Uytdenhouwen heeft gemeld dat 

AZ Nikolaas van plan is om de ereloonsupplementen fors op te trekken. Vandaag is 
er een brief vertrokken vanuit het OCMW, ondertekend door Willem De Klerck, om 
de verontwaardiging daarover uit te drukken. Er wordt afgesproken om ook deze 
brief aan de raadsleden te verspreiden. 
 
Walther Bruwiere vraagt of deze verhoging alleen de eersteklaskamers betreft. Dit 
wordt bevestigd. 
 
Een tweede vraag is of ook AZ Waasland niet moet worden ingeschakeld. 
Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat AZ Waasland een vehikel is voor de 
statutaire tewerkstelling. Hij stelt wel voor om aan alle vertegenwoordigers van stad 
en OCMW in AZ Waasland te verspreiden. De secretaris zal hiervoor zorgen. 
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Willem De Klerck antwoordt dat deze beide leden, Bart Merckx en Veerle Van 
Helsland, al wel van de brief weten. 
 
Bert De Laet vraagt of dit de laatste gelegenheid was om te verhogen. Hij had zoiets 
gehoord. 
Johan Uytdenhouwen vertelt dat in de Raad van Bestuur van AZ Nikolaas gezegd is, 
dat dit alleen betekent dat het ziekenhuis zich conformeert met andere 
ziekenhuizen. Hij heeft zich dan verzet tegen de verhoging. Ook een van de andere 
leden trad hem hierin bij. 
De voorzitter van AZ Nikolaas antwoordde dat het geld niet naar de artsen zou gaan, 
maar zou worden gebruikt voor innovatie. Daarop heeft Johan Uytdenhouwen dat dit 
geld wel niet naar de artsen gaat, maar wel uit de zakken van de patiënten komt.  
Het is nu naar de medische raad, maar het zou op 7 juni 2018 opnieuw naar de Raad 
van Bestuur van AZ Nikolaas komen. 
 
In de brief heeft Willem de verontwaardiging uitgedrukt over de beslissing. Een 
tweede vraag was om voorafgaand met de diensten van het OCMW in gesprek te 
gaan. Dat is bij eerdere verhogingen ook gedaan.  
Kris Van Der Coelden vraagt of we als kleinere partner daarin een 
blokkeringsminderheid hebben. 
Johan Uytdenhouwen antwoordt dat het geld in een fonds komt, waarvoor wel 
bepaalde statuten zijn hoe men aanspraak kan maken op dat fonds. Als openbare 
sector is het belangrijk dat een kwalitatieve gezondheidszorg gegarandeerd blijft. 

 
 

OCMW-verenigingen 
 
8. Zorgpunt Waasland 

 
De voorzitter verontschuldigt zich dat we zo laat zijn met de stemming, omdat de 
voorzitter van het OCMW van Sint-Niklaas ook bedoeld is als voorzitter van het 
Zorgpunt. Daarmee moest de verkiezing tot vandaag wachten. 
 
Voor de Algemene Vergadering zijn er plaatsvervangers voorzien. In dat kader zouden 
duo kandidaturen nuttig zijn. 
De kandidaturen zijn : 
Kandidatuur 1: Koen De Smet als effectief lid en Bert De Laet als plaatsvervanger 
Kandidatuur 2: Kris Van der Coelden en Nathalie Van Garsse als plaatsvervanger 
Kandidatuur 3: Elien De Bruyne en Mohammed Doudouh als plaatsvervanger 
Kandidatuur 4: Walther Bruwiere zichzelf als effectief lid voor de algemene vergadering 
 
De geheime stemming geeft volgende uitslag : 
Kandidatuur 1: 4 stemmen 
Kandidatuur 2: 4 stemmen 
Kandidatuur 3: 4 stemmen 
Kandidatuur 4: 1 stem 
 
Voor de Raad van Bestuur zijn er drie plaatsen vrij. 
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Hiervoor zijn er volgende kandidaturen : 
Salua El Moussaoui is kandidaat 1; 
Walther Bruwiere is kandidaat 2; 
Bernd Van Besauw is kandidaat 3; 
Kris Van Der Coelden is kandidaat 4. 
 
De geheime stemming geeft volgende uitslag : 
- Kandidaat 1: 4 stemmen 
- Kandidaat 2: 1 stem 
- Kandidaat 3: 4 stemmen 
- Kandidaat 4: 4 stemmen 
 
 
a) aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van 

bestuur – beslissing 
 

De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van 23 november 2017 om akkoord te gaan met de oprichting 
van de OCMW-vereniging, genaamd ‘Zorgpunt Waasland’ conform titel VIII, hoofdstuk I 
van het OCMW-decreet, samen met de OCMW’s van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, 
voor de exploitatie van alle zorginstellingen, de thuiszorgdiensten en Home De 
Bron/NAH De Stroom zoals opgenomen in art. 5 van de ontwerpstatuten en aangevuld 
met het nodige personeel en delen voor de ondersteunende diensten; 
 
Gelet op de statuten van Zorgpunt Waasland, die bij voornoemde beslissing werden 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van Zorgpunt 
Waasland vertegenwoordigers van het OCMW van Sint-Niklaas verkozen moeten worden 
onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiging in de verschillende bestuursorganen 
overeenkomstig art. 226 en art. 60, §3, van het OCMW-decreet aangeduid moeten 
worden bij geheime stemming en in één enkele stemronde, waarbij elke raadslid over 
één stem beschikt, en dat bij staking van stemmen de jongste kandidaat verkozen is; 
 
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; 
 
Gelet op de geheime stemming in de wettelijke vorm, welke volgende uitslag geeft : 
- voor de algemene vergadering : 

4 stemmen voor Kris Van der Coelden met als plaatsvervanger Nathalie Van Garsse 
4 stemmen voor Koen De Smet met als plaatsvervanger Bert De Laet 
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4 stemmen voor Eline De Bruyne met als plaatsvervanger Mohamed Doudouh 
1 stem voor Walther Bruwiere 
 

- voor de raad van bestuur : 
4 stemmen voor Kris Van der Coelden 
4 stemmen voor Bernd Van Besauw 
4 stemmen voor Saloua El Moussaoui 
1 stem voor Walther Bruwiere 

 
Besluit : 
 
Artikel 1 : 
Volgende raadsleden worden aangeduid als vertegenwoordigers van het OCMW van 
Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland : 
- Kris Van der Coelden met als plaatsvervanger Nathalie Van Garsse 
- Koen De Smet met als plaatsvervanger Bert De Laet 
- Eline De Bruyne met als plaatsvervanger Mohamed Doudouh 
 
Artikel 2 : 
Volgende raadsleden worden aangeduid als vertegenwoordigers van het OCMW van 
Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland : 
- Kris Van der Coelden 
- Bernd Van Besauw 
- Saloua El Moussaoui 
 

 
b) aanduiding experts in de raad van bestuur door de algemene vergadering – 

goedkeuring 
 

Kris Van der Coelden vraagt of de raad ermee kan instemmen dat de secretarissen van 
Zwijndrecht en Kruibeke tot 1 januari 2019 in de opstartfase worden aangeduid. Dit in 
verband met hun knowhow en de band met het personeel uit hun gemeenten. Deze 
beslissing moet door alle Raden worden besloten, vandaar dat wij ook deze experts 
moeten aanduiden. 

 
 

De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van 23 november 2017 om akkoord te gaan met de oprichting 
van de OCMW-vereniging, genaamd ‘Zorgpunt Waasland’ conform titel VIII, hoofdstuk I 
van het OCMW-decreet, samen met de OCMW’s van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, 
voor de exploitatie van alle zorginstellingen, de thuiszorgdiensten en 
Home De Bron/NAH De Stroom zoals opgenomen in art. 5 van de ontwerpstatuten en 
aangevuld met het nodige personeel en delen voor de ondersteunende diensten; 
 
Gelet op de statuten van Zorgpunt Waasland, die bij voornoemde beslissing werden 
goedgekeurd; 
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Overwegende dat de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland ten hoogste 
2 experts (onafhankelijke bestuurders) kan aanduiden als niet stemgerechtigde leden 
van de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat deze aanstelling gebeurt voor één lokale bestuursperiode, na 
goedkeuring door de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten; 
 
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; 
 
Gelet op het voorstel dat de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland volgende 
experts (onafhankelijke bestuurders) zal aanduiden als niet stemgerechtigde leden voor 
de raad van bestuur : 
- Luc Meyntjens, secretaris OCMW Kruibeke 
- Dennis Van Den Broeck, secretaris OCMW Zwijndrecht 
 
Gelet op de geheime stemming in de wettelijke vorm, welke volgende uitslag geeft : 
13 stemmen voor 
 
Besluit : 
 
Artikel 1 : 
De aanduiding van volgende experts (onafhankelijke bestuurders) door de algemene 
vergadering van Zorgpunt Waasland als niet stemgerechtigde leden voor de raad van 
bestuur goed te keuren : 
- Luc Meyntjens, secretaris OCMW Kruibeke 
- Dennis Van Den Broeck, secretaris OCMW Zwijndrecht 
 
Artikel 2 : 
Deze aanduiding geldt voor deze lokale bestuursperiode. 

 
 

c) budget – beslissing over exploitatie uitgaven 
 

Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. 
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Werken 
 

9. Wzc De Gerda – perceel elektriciteit 
a) pv van definitieve oplevering – kennisname 
b) vrijgave resterende borgstelling - beslissing 

 
De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van 26 februari 2015 tot gunning van het perceel elektriciteit bij 
de bouw van het wzc De Gerda aan Electro Entreprise, Oostlaan 5 te 8560 Gullegem 
tegen een bedrag van 1.158.991,01 EUR excl. btw; 
 
Gelet op zijn beslissing van 1 juni 2017 waarbij kennis werd genomen van het pv van 
voorlopige oplevering van 4 april 2017 en waarbij werd beslist de eerste helft van de 
borgstelling vrij te geven, zijnde 28.975 EUR; 
 
Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden; 
 
Overwegende dat de dienst overheidsopdrachten van het OCMW een proces-verbaal 
opstelde van de definitieve oplevering, die plaatsvond op 9 april 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies van de leidend ambtenaar; 
 
Gelet op het gunstig advies van de coördinator bouwwerken; 
 
Overwegende dat bijgevolg de tweede helft van de borgstelling, zijnde 28.975 EUR, mag 
vrijgegeven 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; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 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; 
 
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; 
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Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig: 
 
Art 1 : 
Het pv van defintieve oplevering dd. 9 april 2018 m.b.t. het perceel elektriciteit bij de 
bouw van wzc De Gerda goed te keuren. 
 
Art 2 : 
De tweede helft van de borgstelling, zijnde 28.975 EUR vrij te geven bij de Nationale 
Borg Maatschappij nv. 

 
 
10. Wzc De Gerda – perceel HVAC 

a) pv van definitieve oplevering – kennisname 
b) vrijgave resterende borgstelling - beslissing 

 
De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van 26 februari 2015 tot gunning van het perceel HVAC bij de 
bouw van wzc De Gerda aan nv Van Maele, Schoolstraat 12 te 8490 Jabbeke tegen het 
bedrag van 1.182.985,71 EUR excl. btw; 
 
Gelet op zijn beslissing van 1 juni 2017 waarbij kennis werd genomen van het pv van 
voorlopige oplevering van 5 april 2017, en waarbij de eerste helft van de borgstelling 
werd vrijgegeven, zijnde 29.575 EUR; 
 
Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden; 
 
Overwegende dat de dienst overheidsopdrachten van het OCMW een proces-verbaal 
opstelde van de definitieve oplevering, die plaatsvond op 9 april 2018: 
 
Gelet op het gunstig advies van de leidend ambtenaar; 
 
Gelet op het gunstig advies van de coördinator bouwwerken; 
 
Overwegende dat bijgevolg de tweede helft van de borgstelling, zijnde 29.575 EUR, mag 
vrijgegeven 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; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren; 
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Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
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 : 
 
Art 1 : 
Kennis te nemen van het pv van definitieve oplevering dd. 9 april 2018 m.b.t. het 
perceel HVAC bij de bouw van wzc De Gerda. 
 
Art 2 : 
De tweede helft van de borgstelling, zijnde 29.575 EUR, bij BNP Paribas Fortis vrij te 
geven. 

 
 
11. Wzc De Gerda – perceel liften 

a) pv van definitieve oplevering – kennisname 
b) vrijgave resterende borgstelling - beslissing 

 
De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 10 april 2015 tot gunning van het 
perceel liften bij de bouw van wzc De Gerda aan Thyssen Krupp Liften, Metrologielaan 
10 te 1130 Brussel, tegen het bedrag van 228.980 EUR excl. btw; 
 
Gelet op zijn beslissing van 1 juni 2017 waarbij kennis werd genomen van het pv van 
voorlopige oplevering van 4 april 2017, en waarbij werd beslist de eerste helft van de 
borgstelling vrij te geven, zijnde 5.725 EUR; 
 
Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden; 
 
Overwegende dat de dienst overheidsopdrachten van het OCMW een proces-verbaal 
opstelde van de defintieve oplevering, die plaatsvond op 9 april 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies van de leidend ambtenaar; 
 
Gelet op het gunstig advies van de coördinator bouwwerken; 
 
Overwegende dat bijgevolg de tweede helft van de borgstelling of 5.725 EUR mag 
vrijgegeven worden; 
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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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 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; 
 
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: 
 
Art. 1 : 
Het pv van defintieve oplevering dd. 9 april 2018 m.b.t. het perceel liften bij de bouw 
van wzc De Gerda goed te keuren. 
 
Art. 2 : 
De tweede helft van de borgstelling, zijnde 5.725 EUR, bij Euler Hermes nv vrij te geven. 

 
Walther Bruwiere hoopt dat deze liften beter zullen zijn dan in Sint-Rochus.  
De voorzitter vindt dit een terechte bekommernis. 

 
 
 
12. Wzc De Gerda – perceel RWA 

a) pv van definitieve oplevering – kennisname 
b) vrijgave resterende borgstelling - beslissing 

 
De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 10 april 2015 tot gunning van het 
perceel RWA bij de bouw van wzc Gerda aan nv Brakel Aero, Gontrode Heirweg 138 te 
9090 Melle tegen het bedrag van 76.803,12 EUR excl. btw; 
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Gelet op zijn beslissing van 1 juni 2017, waarbij kennis werd genomen van het pv van 
voorlopige oplevering van 5 april 2017, en waarbij de eerste helft van de borgstelling, 
zijnde 1.925 EUR, werd vrijgegeven; 
 
Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden; 
 
Overwegende dat de dienst overheidsopdrachten van het OCMW een proces-verbaal 
opstelde van de definitieve oplevering, die plaatsvond op 9 april 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies van de leidend ambtenaar; 
 
Gelet op het gunstig advies van de coördinator bouwwerken; 
 
Overwegende dat bijgevolg de tweede helft van de borgstelling, zijnde.1.925 EUR, mag 
vrijgegeven 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; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 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; 
 
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 : 
 
Art 1 : 
Het pv van definitieve oplevering dd. 9 april 2018 m.b.t. het perceel RWA bij de bouw 
van wzc De Gerda goed te keuren. 
 
Art 2 : 
De tweede helft van de borgstelling, zijnde 1.925 EUR bij de Deposito- en 
consignatiekas vrij te geven. 
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13. Wzc De Gerda - perceel ruwbouw en afwerking - afsluiten dading met BAM 

Contractors – beslissing 
 

Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. 
 

 
14. Wzc De Gerda – perceel HVAC en sanitair – afsluiten dading met nv Van Maele - 

beslissing 
 

Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. 
 

 
15. Verbouwing dienstencentrum De Wilg / sociaal restaurant De Variant 

a) pv van opening van de inschrijvingen – kennisname 
b) heraanbesteding perceel 1 (ruwbouw en afwerking) – goedkeuring 
c) vaststelling wijze van gunnen percelen 2, 3 en 4 (technieken) – goedkeuring 

 
De voorzitter verduidelijkt dat de opening van de inschrijvingen heeft geleerd dat er 
twee inschrijvingen waren die ver boven de raming liggen. Er gaat heronderhandeld 
worden, maar er worden dan ook andere partijen betrokken. 
Bij perceel 2, 3 en 4 waren geen inschrijvers. Daar is het voorstel om over te gaan tot 
een onderhandelingsprocedure. In de stukken staat met welke aannemers contact wordt 
opgenomen. 
 
Liliane Verbeke vraagt of er duidelijkheid is over of de prijs beter kan zijn. 
 
De secretaris verduidelijkt dat de hogere prijs voor de aannemers van lot 1 te maken 
heeft met de onzekerheden over de coördinatiekosten. In een onderhandelingsprocedure 
kan dat worden uitgeklaard, zodat de risico’s duidelijk zijn. Dat kan aanzienlijke 
gevolgen hebben op de prijs.  En ook het feit dat er nog andere aannemers bij betrokken 
worden, zet een druk op de prijs. 
 
Vandaar dat er een reële hoop is dat we met een lagere prijs zullen eindigen, ook voor 
lot 1. 

 
 

De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 23 november 2017 waarbij het bestek 
voor de verbouwing dienstencentrum De Wilg en sociaal restaurant De Wilg met 
4 percelen werd goedgekeurd en hiervoor een openbare procedure werd uitgeschreven; 
 
Gelet op het pv van opening van de inschrijvingen dd. 5 februari 2018; 
 
Overwegende dat voor perceel 1 : ruwbouw en afwerking, 2 offertes werden ingediend : 
- Dero Construct, Zele 
- Everaert – Cooreman, Overmere 
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Overwegende dat de laagste inschrijver 17,2% boven de geraamde prijs heeft 
ingeschreven; 
 
Overwegende dat de omgevingsvergunning voor deze opdracht nog steeds niet verleend 
werd en de gestanddoeningstermijn verstrijkt op 5 juni 2018; 
 
Overwegende dat het om deze redenen aangewezen is dit perceel niet te gunnen en een 
nieuwe gunningsprocedure uit te schrijven; 
 
Overwegende dat een mededingingsprocedure met onderhandeling zal uitgeschreven 
worden aan :  

- Dero Construct, Lokerenbaan 39, 9240 Zele 
- Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12, 9290 Berlare 
- Floré – Aiko Duhamel, Schaarbeekstraat 21, 9120 Melsele 
- Verelst-Laurent Simons, KMOzone Klein  Boom 15, 2580 Putte 
- Alpas NV, Steenkaaistraat 19, 92  Dendermonde 
- Verplancke (Cores), Molenstraat 91, 9130 Kieldrecht 
- Etabo, P De Meerleerstraat 24A, 9100 Sint-Niklaas 
- VDK Group, Pachtgoedstraat 3, 9140 Temse 

 
Overwegende dat voor de technieken, bestaande uit volgende percelen : 
- perceel 2 : sanitair en brandbestrijding 
- perceel 3 : elektriciteit en speciale technieken 
- perceel 4 : HVAC 
geen enkele offerte werd ingediend; 
 
Overwegende dat in toepassing van art 42 §1, 1°c) van de wet van 17 juni 2016 een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag gevoerd worden; 
 
Overwegende dat volgende aannemers zullen aangeschreven worden : 
Voor sanitair en brandbestrijding : 
Verschueren, Slachthuisstraat 40, 2300 Turnhout 
Van Hoey, Jubellaan 153, 2800 Mechelen 
Varosan, Heidestraat 109, 2590 Berlaar 
Lauwerysen – Driesen, Leopoldstraat 33, 2330 Merksplas 
Matthijs, Dorp Oost 103, 9080 Lochristi 
Van Maele, Schoolstraat 12, 8490 Varsenare 
 
Voor elektriciteit :  
VMA,  Kortrijksesteenweg  14Bn 9830 Sint-Martens Latem 
K&F Electro Techniek, Hagelberg 23, 2250 Olen 
Detech bvba, Moortelstraat 4, 9160 Lokeren 
Electro Zwijsen, A Stocketlaan 202, 2570 Duffel 
NV EEG, Oostlaan 5, 8560 Gullegem 
Kamiel Smet, Eekhoornstraat 3, 9100 Sint-Niklaas 
 
Voor HVAC : 
Stallo, Eekhoekstraat 89A, 9270 Laarne 
NV EEG, Oostlaan 5, 8560 Gullegem 
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Matthijs, Dorp Oost 103, 9080 Lochristi 
Van Maele, Schoolstraat 12, 8490 Varsenare 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten voorzien zijn 
onder enveloppe 2014/006 sub 005 - algemene rekening 22110000; 
 
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; 
 
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 : 
 
Art. 1 : 
Kennis te nemen van het pv van opening van de inschrijvingen dd. 5 februari 2018. 
 
Art. 2 : 
Perceel 1, ruwbouw en afwerking, niet te gunnen. 
 
Art. 3 : 
Nieuwe procedures op te starten voor volgende percelen : 
- perceel 1 : ruwbouw en afwerking via mededingingsprocedure met onderhandeling. 
- perceel 2 : sanitair en brandbestrijding via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking 
- perceel 3 : elektriciteit en speciale technieken via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking  
- perceel 4 : HVAC via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 
Art 4 : 
De inschrijvingen worden ingewacht op 4 juni 2018 
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16. Selectiedraad wzc Populierenhof DBfM – oproep tot deelneming – bekrachtiging 
beslissing Vast Bureau van 13.04.2018 
a) pv opening offertes – kennisname 
b) kwalitatieve selectie – goedkeuring 
c) bestek voor de gunning van de opdracht – goedkeuring 

 
Punt a is de kennisname van wie allemaal hebben ingetekend. 
Bij punt b zijn het degenen die volgens de jury de beste referenties konden voorleggen 
voor een dergelijk project. 
Zij moeten op 6 juli 2018 een offerte indienen, die dan in augustus 2018 beoordeeld zal 
worden 

 
 

De Raad: 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 1 februari 2018 waarbij het bestek voor oproep en 
selectie van kandidaten wzc Populierenhof DBfM werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat Equator bij beslissing van 14 december 2017 aangeduid werd om het 
OCMW te begeleiden bij de procedure DBfM; 
 
Gelet op de selectiedraad wzc Populierenhof – oproep tot deelneming; 
 
Gelet op de publicatie van de mededingingsprocedure met onderhandelingen op 
Europees niveau; 
 
Overwegende dat de kandidaturen het bestuur ten laatste op 5 maart 2018 om 
12.00 uur dienden te bereiken; 
 
Gelet op het pv van opening van de kandidaturen van 5 maart 2018; 
 
Overwegende dat 15 kandidaten een regelmatige offerte hebben ingediend; 
 
Overwegende dat de daartoe samengestelde commissie op 16 maart 2018 de relevantie 
van de Referentieprojecten heeft beoordeeld; 
 
Gelet op het verslag van nazicht van de kandidaturen, opgesteld door Bladt & 
Verstraeten; 
 
Overwegende dat volgende bureaus de hoogste scores hebben behaald : 

- Jef Van Oevelen / bvba Van Hout 
- THV Ibens /Bolckmans met AMV Achitecten 
- Van Roey vastgoed / Groep Van Roey met Alg bouw Maes. 

 
Gelet op het bestek voor de gunning van de opdracht, opgemaakt door Bladt & 
Verstraeten; 
 
Overwegende dat 6 juli 2018 wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 
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Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 13 april 2018 waarbij de kwalitatieve 
selectie en het bestek voor de gunning van de opdracht werden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat de OCMW-raad deze beslissing moet bekrachtigen : 
 
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, inzonderheid artikel 
38§1,1°b; 
 
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; 
 
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 : 
 
Enig artikel : 
Volgende beslissing van het Vast Bureau van 13 april 2018 te bekrachtigen : 
 

“Art 1 : 
Kennis te nemen van het pv van opening offertes van 5 maart 2018 en het verslag van 
nazicht van de kandidaturen. 
 
Art 2 : 
Het bestek “ontwerper wzc Populierenhof DBfM” goed te keuren. 
 
Art 3 : 
De geselecteerde kandidaten 
- Jef Van Oevelen / bvba Vanhout 
- THV Ibens/Bolckmans met AMV Architecten 
- Van Roey Vastgoed / Groep Van Roey met Alg. Bouw Maes en Detoo Architects 
worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 6 juli 2018.” 
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Diensten 
 
17. Aanstelling externe firma voor uitvoeren tevredenheidsmeting gezinszorg/poetsdienst 

a) principe – goedkeuring 
b) procedure, lastenboek en wijze van gunnen – goedkeuring 

 
Walther Bruwiere vraagt waarom erover gestemd moet worden als het een verplichting 
is. Dan hoeft het principe toch niet te worden goedgekeurd. 
 
Johan Uytdenhouwen wijst erop dat de wetgeving overheidsopdrachten ook 
verplichtingen oplegt. Daarvoor moeten we de principebeslissing nemen. 
 
 
Liliane Verbeke vraagt of een volgende meting in het Zorgpunt zal gebeuren. 
 
De secretaris antwoordt dat dit het geval zal zijn. Een meting moet om de paar jaar 
gebeuren. Maar het is niet verstandig om een meting onmiddellijk na de oprichting in 
een nieuwe context te doen, met twee clusters. Vandaar dat het nu nog binnen het 
OCMW gebeurt. Binnen enkele jaren zal het voor het geheel van het Zorgpunt gebeuren. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanuit de cluster zorg om een vervolg tevredenheidsmeting te laten 
uitvoeren bij de cliënten van de gezinszorg en poetsdienst; 
 
Gelet op de raming t.b.v. 9.000,- EUR (excl. btw); 
 
Gelet op het opgestelde lastenboek met gunningcriteria; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten voorzien zijn 
onder rekening consultancy 61311000 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; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 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 met 12 stemmen voor en 1 onthouding van Walther Bruwiere : 
 
Art 1 : 
Het principe goed te keuren om een procedure op te starten om een externe firma aan 
te stellen voor het uitvoeren van een tevredenheidsmeting voor gezinszorg en 
poetsdienst. 
 
Art 2 : 
De procedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), het 
opgestelde lastenboek en wijze van gunnen goed te keuren. 

 
 
18. Aanstelling externe firma voor uitvoeren tevredenheidsmeting voor maaltijdkwaliteit en 

maaltijdgebeuren in de residentiële seniorenzorg 
a) principe - goedkeuring 
b) procedure, lastenboek en wijze van gunnen - goedkeuring 

 
De voorzitter benadrukt dat deze meting niet verplicht is. 
 
Walther Bruwiere wijst erop dat hier ook geldt, wat hij bij punt 17 heeft gezegd. Het 
inschakelen van externen zijn kosten op het sterfhuis. Wij hebben voldoende kolonels 
en generaals in ons Mexicaans leger om dit zelf te doen. 
Maar hij gaat mild zijn, omdat hij de OCMW-raad zeer genegen is. Daarom zal hij zich 
onthouden. 

 
Kris van der Coelden wijst erop dat de laatste weken gebleken is dat kolonels en 
generaals niet altijd de beste zijn om de eigen werking te evalueren. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanuit de cluster zorg om een vervolg tevredenheidsmeting te laten 
uitvoeren omtrent maaltijdkwaliteit en maaltijdgebeuren in de residentiële 
seniorenzorg; 
 
Gelet op de raming t.b.v. 12.000,- EUR (excl. btw); 
 
Gelet op het opgestelde lastenboek met gunningcriteria; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten zijn onder 
rekening beschikking onder rekening consultancy 61311000 011900; 
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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 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 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 met 12 stemmen voor en 1 onthouding van Walther Bruwiere : 
 
Art 1 : 
Het principe goed te keuren om een procedure op te starten om een externe firma aan 
te stellen voor het uitvoeren van een tevredenheidsmeting voor maaltijdkwaliteit en 
maaltijdgebeuren in de residentiële seniorenzorg. 
 
Art 2 : 
De procedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), het 
opgestelde lastenboek en wijze van gunnen goed te keuren.   

 
 

Eigendommen 
 
19. Openbare verkoop - achtergrond Heimolenstraat 

 
De voorzitter verwijst naar een vraag vanuit het college om de grond nogmaals te koop 
aan te bieden in de hoop dat landbouwers deze grond kunnen verwerven. Mocht de 
grond niet verkocht geraken, wil het college deze grond wel gebruiken voor 
herbebossing binnen de stad. 
 
Walther Bruwiere twijfelt niet aan de goede bedoelingen van het OCMW in het 
algemeen. Maar het is niet de eerste keer in deze legislatuur dat er een structurele 
afbouw van het patrimonium van het OCMW is. Dat vindt hij spijtig. Hij zal zich daarom 
bij dit punt ook onthouden. 
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Bert De Laet wijst erop dat het niet de kerntaak van het OCMW is om grond te bezitten. 
Walther Bruwiere antwoordt dat men op een zeker moment in diepe schulden komt, als 
alle eigendommen verkocht worden. 
 
 
 
De Raad: 
 
Overwegende dat het OCMW eigenaar is van een perceel grond met uitweg gelegen te 
Sint-Niklaas, Heimolenstraat, kadastraal gekend onder Sint-Niklaas, 4de afdeling, 
sectie D, nr 2041/02 en 2041/z, groot 5.519,35 m²; 
 
Gelet op de beslissing van het college op 16 april 2018 om in eerste instantie niet over 
te gaan tot aankoop van dit perceel met toegangsweg; 
 
Overwegende dat wij de opbrengst van deze verkoop aanwenden om een aantal 
projecten in het kader van het zorgstrategisch plan te financieren; 
 
Gelet op de schatting die werd uitgevoerd door Johan Koppen, wettelijk aangenomen en 
beëdigd schatter, op 31 januari 2012 die de prijs vaststelde op die de prijs vaststelde op 
36.195,00 EUR voor het weiland (perceel D 2041/z) en 850,00 EUR voor de weg (D 
2041/2); 
 
Overwegende dat de minimumprijs (37.045,00 EUR) voor een goedgelegen perceel 
tuingrond van 5.519,35 m²) absoluut redelijk is; 
 
Overwegende dat de openbare verkoop meer zou kunnen opbrengen; 
 
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 met 12 stemmen voor en 1 onthouding van Walther Bruwiere : 
 
Artikel 1: 
Het perceel grond met uitweg gelegen te Sint-Niklaas, Heimolenstraat, kadastraal 
gekend onder Sint-Niklaas, 4de afdeling, sectie D, nr 2041/02 en 2041/z, groot 5.519,35 
m² openbaar te verkopen met als instelprijs 37.296,68 EUR zijnde de schattingsprijs van 
37.045,00 EUR (schatting voor het weiland perceel D nr 2041/z, groot 48a 26 ca (7,5 
EUR/m²) en schatting voor de uitweg perceel D nr 2041/02, groot 3 a 40 ca (2,5 
EUR/m²)) verhoogd met de kosten van de schatting ten bedrage van 251,86 EUR; 
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Art. 2: 
Studie notaris Henri Meert met standplaats te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 18 aan te 
duiden om de openbare verkoop te organiseren en verder af te handelen; 
 
Art 3: 
Volmacht te geven aan de voorzitter en de secretaris om het OCMW te 
vertegenwoordigen bij de verdere afhandeling van deze verkoop. 

 
 

 
Al de punten van de agenda afgewerkt zijnde, sluit de voorzitter de vergadering van de raad 
voor maatschappelijk welzijn om 22.22 uur. 
 

Namens het OCMW: 
 
 
Tjeu van Diessen        Kris Van der Coelden 
secretaris        voorzitter 


