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OCMW-RAAD 
Zitting van 2 augustus 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); 
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); 
mevrouw Liliane Verbeke, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer 
Tjeu Van Diessen, directeur zorg 

Verontschuldigd 
de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) 

 

2 augustus 2018 20:00 - De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 

1 2018_OR_00067 Notulen raadszittingen: Conceptnotulen OCMW-raad van  
28 juni 2018 (openbare zitting) - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden opent de vergadering om 20.08 uur. Hij verontschuldigt Saloua 
El Moussaoui en Koen De Smet. 
Hij had de mensen van Polsslag verwacht, die een memorandum en een gadget zouden 
overhandigen. Dat zal voor een volgende vergadering zijn.  

Walther Bruwiere stelt vast dat in de notulen Tjeu Van Diessen bij de samenstelling vermeld 
staat als OCMW secretaris. 
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Johan Verhulst vermeldt dat dit was vastgesteld, maar dat het niet meer veranderd kon worden, 
omdat dit in het vaste kader van eDecision staat. Hij wijst er ook op dat hij op pagina 20 tot drie 
keer toe heeft gezegd dat het over het kinderdagverblijf Driekoningen gaat.  
De voorzitter stelt voor om dit toe te voegen aan de notulen. 
Hij heeft toen ook gezegd dat de centrale keuken niet alleen voor de seniorenzorg kookt, maar 
ook voor het kinderdagverblijf Driekoningen. 
Johan Uytdenhouwen vraagt, met betrekking tot pagina 6, om zijn functie niet te vermelden 
omdat het niet van belang is voor zijn rol als OCMW-raadslid. 
Walther Bruwiere stelt voor om aan de Raad te vragen of dingen in de notulen moet worden 
opgenomen. Dan kunnen discussies worden vermeden. De voorzitter zal hier rekening mee 
houden. In dit kader vraagt raadslid Bruwiere ook naar de uitkomst van het dossier. 
De voorzitter bevestigt dat het dossier op de vrijdag na de Raad aan Brussel is overgemaakt. 
Maar het is in Brussel pas op maandag 2 juli geregistreerd. Volgens de regels van de Vlaamse 
overheid was dat al te laat want dat het voor de effectieve verkoop moest zijn. 
De voorzitter heeft met de curator gebeld, en toen zijn medewerker aan de lijn gekregen. 
Daarna was hij op vakantie en heeft de curator contact opgenomen met de directeur. De curator 
liet weten een uitstel niet wenselijk te vinden. Hij verwees daarbij naar het standpunt van de 
rechtbank, die dit ook belangrijk vond. Wel zal men proberen om op een andere manier een 
renovatiesubsidie te krijgen. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 28 juni 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 
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 (11) 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 28.06.2018 (openbare zitting) goed te keuren. 



Ocmw-raad 3/20  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
2 augustus 2018 

Bijlagen 
conceptnotulen raad 2018 06 28 
 
2 2018_OR_00068 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
De voorzitter deelt mee dat er voorafgaand aan de volgende raadszitting, op 30 augustus, een 
toelichting zal worden gegeven over e-Besluit. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de mededelingen door de heer 
voorzitter.  

Juridische grond 

Argumentatie 
- Vóór de OCMW-raad van 30 augustus 2018 zal een toelichting gegeven worden over de 
werking van e-besluit. Vanaf september 2018 zullen de documenten van de OCMW-raad enkel 
nog in e-besluit gepubliceerd worden en niet meer op SharePoint gezet worden. Deze 
toelichting zal starten om 19.30 uur. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

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

3 2018_OR_00069 OCMW-verenigingen: Audio - toetreding gemeente  
Merelbeke, gemeente Zelzate, Hulpverleningszone 
Rivierenland en Hogeschool West-Vlaanderen tot de 
vereniging Audio (vereniging opgericht in toepassing van 
titel VIII van het OCMW-decreet) - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 
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Verslag 
De voorzitter verduidelijkt dat nieuwe lidmaatschappen van Audio aan alle leden moeten 
worden voorgelegd. 
 
Bondige toelichting 
De vereniging Audio is een vereniging van en voor lokale besturen, opgericht in toepassing van 
titel VIII van het OCMW-decreet, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten 
besturen. Het OCMW van Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente 
Merelbeke, de gemeente Zelzate, Hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool 
WestVlaanderen tot de vereniging Audio. 

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, titel VIII, hoofdstuk 1, en art. 224, 
tweede lid, en art. 254. 

Argumentatie 
In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te 
bouwen om de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten te verhogen. 

In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Sindsdien is Audio een vereniging titel VIII 
van het OCMW-decreet en staat open voor elk lokaal bestuur: steden, gemeenten, OCMW's, 
verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden. 

Bij de oprichting keurden de deelnemende besturen de statuten goed van de nieuwe 
organisatie. De OCMW-raad van Sint-Niklaas deed dit in zitting van 11 februari 2010. 

In zijn zittingen van 28 oktober 2010, 14 april 2011, 10 mei 2012, 27 juni 2013, 5 augustus 
2014, 24 september 2015, 29 juni 2017 en 23 november 2017 keurde de OCMW-raad de 
bijkomende toetreding van diverse nieuwe deelgenoten goed. 

Volgende besturen hebben gevraagd om ook te mogen toetreden tot de vereniging Audio: 
- gemeente Merelbeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2018; 
- gemeente Zelzate, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 september 2017; 
- Hulpverleningszone Rivierenland, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 2 juni 2017;- 

Hogeschool West-Vlaanderen, zoals blijkt uit de notulen van het bestuurscomité van 18 
oktober 2017. 

Deze toetredingen werden door de Algemene Vergadering van Audio goedgekeurd op 14 juni 
2018. 
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Volgens artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet is de instemming van alle deelgenoten 
vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten. 

Art. 224 OCMW-decreet: 

"Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechtelijke rechtspersonen als 
deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding van de 
vereniging, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, vermeld in art. 220, eerste en tweede lid. 

Die beslissingen, alsmede de beslissing tot de toelating van andere dan privaatrechtelijke 
deelgenoten kunnen alleen genomen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een 
statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een bezwaring van de 
verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen." 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente 
Merelbeke, de gemeente Zelzate, Hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool 
WestVlaanderen tot de vereniging Audio. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
de toetreding goed te keuren van de gemeente Merelbeke tot de vereniging Audio. 

Artikel 2 
de toetreding goed te keuren van de gemeente Zelzate tot de vereniging Audio. 

Artikel 3 
de toetreding goed te keuren van Hulpverleningszone Rivierenland tot de vereniging Audio. 

Artikel 4 
de toetreding goed te keuren van Hogeschool West-Vlaanderen tot de vereniging Audio. 

Artikel 5 
deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 254 van het OCMW-decreet. 

4 2018_OR_00070 OCMW-verenigingen: Brief aan AZ Nikolaas m.b.t. de  
ereloonsupplementen - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 
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Verslag 
De voorzitter heeft vorige week een voorstel rondgestuurd. 
Daarop heeft hij een suggestie gekregen van Bert De Laet om nog een kleine aanpassing te 
doen. Hij vraagt of de Raad ermee akkoord is om deze brief aan AZ Nikolaas te versturen. 
Johan Uytdenhouwen verwijst naar zijn opmerking de vorige keer, waarin hij erop wees dat de 
brief nu eigenlijk te laat komt. Hij stelt vast dat deze brief formuleert dat het OCMW het 
jammer vindt dat er geen overleg is geweest. inhoudelijk wordt er in de brief niets gezegd. In 
de antwoordbrief van het ziekenhuis, die vorige keer is rondgedeeld, staat eigenlijk dat er 
geen overleg nodig is omdat het OCMW vertegenwoordigers heeft in de Raad van Bestuur. Hij 
is van mening dat de enige die gebrek aan overleg kan worden verweten het OCMW is. Die 
had haar vertegenwoordigers moeten samenbrengen om te overleggen. Het enige dat nu nog 
eigenlijk nuttig in de brief kan staan, is dat we het niet eens zijn met het standpunt van de 
vertegenwoordigers. Hij gaat zich daarom onthouden. 
Walther Bruwiere sluit zich hierbij aan. Hij vindt het too little, too late. Hij stelt vast dat er niet 
op wordt aangedrongen de beslissing in een toekomstige vergadering van de Raad van Bestuur 
te herbekijken. De OCMW raad heeft de taak om toezicht te houden op AZ Nikolaas. De uitleg 
van AZ Nikolaas dat de situatie in Brussel veel erger is, is juist, maar daar gaat het niet over. Het 
gaat over de situatie in Sint-Niklaas. En de redenering dat dokter Merckx in wilde gaan, vind hij 
ook maar flauw. 
Bernd Van Besauw vindt het niet gepast dat er op deze manier zaken worden gezegd over Bart 
Merckx, die in eer en geweten gehandelde heeft. Hij herhaalt nogmaals de argumenten die er - 
naast de bedenkingen - zijn om wel met een verhoging van de supplementen in te stemmen. In 
een ideale wereld zouden er geen supplementen nodig zijn. Maar we leven niet in een ideale 
wereld. 
Willem De Klerck is niet gelukkig met de beslisisng van AZ Nikolaas. Maar ze is wat ze is. Het is 
nu de taak van het OCMW om op te volgen wat de consequenties zijn van de beslissing die nu 
genomen is. Het minste dat we kunnen vragen om zeker in overleg te treden met het OCMW. 
Liliane Verbeke is voorstander van voorafgaand overleg met het OCMW. Zij verwijst naar haar 
positie in de SNMH. De problematiek die daar speelt, zijn doorgaans al besproken en overlegd 
met het BC sociale dienst. Dan is je positie en je rugdekking als vertegenwoordiger veel 
steviger. 
Willem De Klerck vindt het jammer dat dit signaal niet eenparig onderschreven wordt. Dat 
vermindert de zeggingskracht naar AZ Nikolaas toe. 
Johan Uytdenhouwen verandert zijn standpunt in het ondersteunen van het standpunt. Walther 
Bruwiere blijft zich onthouden met de brief. Er zou veel meer moeten instaan, maar hij is het 
niet oneens met de brief. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd een brief aan AZ Nikolaas te versturen met betrekking tot 
de verhoging van de ereloonsupplementen volgens een voorgelegd ontwerp. 
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Juridische grond 

Argumentatie 
Op 7 juni 2018 heeft de raad van bestuur van AZ Nikolaas besloten om de ereloonsupplementen 
te verhogen van 110 % naar 150 %. Van de 40 % verhoging gaat 35 % naar een nieuw op te 
richten innovatief fonds en gaat 5 % naar de artsen. 

Zeer recent zijn de statuten van AZ Nikolaas aangepast met nog een extra clausule. Deze 
clausule houdt in dat, indien er een terugval is in de massa ereloonsupplementen in 2019 of 
2020, dat dit door het innovatief fonds gecompenseerd wordt. 

Naar aanleiding van de bespreking in de OCMW-raad van 28 juni 2018 wordt voorgesteld een 
brief aan AZ Nikolaas te sturen, waarvan nu een ontwerptekst voorligt. In deze brief is de 
appreciatie van het OCMW Sint-Niklaas opgenomen over deze beslissingen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met 10 stemmen voor (N-VA, sp.a, Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 1 onthouding 
(Vlaams Belang) 

Artikel 1 
een brief te sturen aan AZ Nikolaas met betrekking tot de verhoging van de 
ereloonsupplementen overeenkomstig de tekst in bijlage. 

Bijlagen 
AZ Nikolaas supplementen - aangepaste versie.pdf 

WELZIJN 

Mens 

5 2018_OR_00071 Sociale dienst: Huren extra noodwoningen - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Mens 

Verslag 
Dit gaat over twee woningen die de SNMH aanbiedt. 
Christine Meert vult aan dat er momenteel in de stad nogal wat woningen leeg staan, terwijl het 
OCMW behoefte heeft aan noodwoningen. Nu betalen een aantal eigenaars een  
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leegstandsheffing. Is het geen goed idee om in die brief te vermelden dat de leegstandsheffing 
kan worden vermeden als de woningen als noodwoning worden aangeboden. Dit naturulijk 
onder voorwaarden dat het bewoonbare woningen zijn. 
Liliane Verbeke vraagt om daaraan ook de suggestie van Soveka toe te voegen. 
De voorzitter zegt toe dat hij deze suggesties aan het stadsbestuur zal doorgeven. 
Johan Uytdenhouwen wijst erop dit juridisch wel bekeken moet worden. 
Mohamed Doudouh vraagt zich af of de inkomsten van de leegstandsheffing niet beter gebruikt 
kunnen worden door de stad, om zelf woningen te huren. Dat is toch beter dan een slechte 
woning als noodwoning in te zetten. 
Christine Meert wijst erop dat een bewoonde woning voor een buurt altijd beter is, dan een 
leegstaande woning. Natuurlijk moet het daarbij niet gaan om verkrotting. 
Walther Bruwiere vraagt of de raad dan ook regelmatig bericht krijgt over wie er in die 
noodwoningen wordt opgenomen. Als de raad beslist, moet de Raad ook geïnformeerd worden. 
Er wordt gevraagd wie beslist wie er in de noodwoningen komt. 
De directeur antwoordt dat indien dringend, de voorzitter beslist. Het BC sociale dienst 
bekrachtigt dat. 

Bondige toelichting 
Vanuit de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting krijgen wij het aanbod om twee woningen 
te huren met ingang van 1 september 2018. De panden zijn gelegen in de Goudenregenlaan 10 
en Hogenakkerstraat 61. De panden worden gedurende een langere periode in huur gegeven 
aan het OCMW. De maandelijkse huurprijs bedraagt 250 EUR per woning. Deze woningen 
zouden we kunnen inzetten als noodwoningen, gezien de huidige nood. Aan de OCMW-raad 
wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende 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. 
Beleidsplan 2013-2018 - actieplan 21: de groei van de nood-en transitwoningen voorzien. 
Lokaal Armoede Plan (LAP) hoofdstuk huisvesting - actie 6 : het aantal transitwoningen, ook 
voor alleenstaanden, te verhogen. 

Argumentatie 
Het OCMW heeft verschillende noodwoningen in beheer. Bijkomend zitten we in een 
bovenlokaal netwerk met verschillende gemeentes om de daklozenproblematiek aan te pakken. 
We stellen vast dat ons huidig aanbod niet voldoende is om de nood te dekken. We moeten nog 
beroep te doen op hotels, verblijf bij vrienden en familieleden ... 

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, met woonzekerheid, in een 
omgeving met voldoende sociale voorzieningen. Wonen is een van de grondrechten en een dak 
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boven het hoofd hebben is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Hierdoor 
stellen we voor om nog meer noodwoningen te huren.  

Vanuit de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting ontvingen we het aanbod om twee 
woningen te huren aan 250 EUR per maand. De woningen zijn gelegen in de Goudenregenlaan 
10 en Hogenakkerstraat 61 te 9100 Sint-Niklaas. Ze wensen beide woningen te verhuren aan 
het OCMW buiten het sociaal huurstelsel. 
De woning in de Hogenakkerstraat is instapklaar met uitzondering van het plaatsen van een 
aarding en in de Goudenregenlaan moeten er nog een aantal werken te gebeuren (aarding + 
opstijgend vocht bestrijden). De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op ongeveer 6.500 
EUR. 

Een grotere diversiteit aan aanbod zorgt voor veel meer mogelijkheden om de  
daklozenproblematiek aan te pakken. Daarom stellen we voor om deze woningen te huren. We 
zouden de woningen verhuren aan een dagprijs van 16 EUR (voor een alleenstaande), 18 EUR 
(voor twee personen) en 20 EUR (voor gezinnen met meer dan 3 personen). 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
investeringsgedeelte mag geboekt worden op 2014/006 017 rekening 22911000 BI 093002. 
exploitatie: huur op 61000000 093002, elektriciteit op 61100000 093002. 
(er is nog voldoende budget op lokaal sociaal beleid 64700010 wat we hiervoor zullen 
overboeken naar bovenstaande rekeningen) huuropbrengsten te boeken op rekening: 
70000000 BI 093002. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
akkoord te gaan met het huren van volgende woningen van de Sint-Niklase Maatschappij voor 
Huisvesting aan de maandelijkse huurprijs van 250 EUR per woning: - Goudenregenlaan 10 te 
9100 Sint-Niklaas; - Hogenakkerstraat 61 te 9100 Sint-Niklaas. 

Artikel 2 
de huurovereenkomsten, overeenkomstig de modelovereenkomst in bijlage, te laten ingaan op 
1 september 2018. 

Artikel 3 
akkoord te gaan om deze twee panden in te zetten als noodwoningen. 

Artikel 4 
akkoord te gaan om de nodige werken uit te voeren in deze twee panden. 
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Bijlagen 
Modelhuurovereenkomst SNMH 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

6 2018_OR_00072 Werken: Woonzorgcentrum De Gerda - perceel sanitair -  
a) pv van definitieve oplevering - kennisname - b) vrijgave 
saldo borgstelling - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Er wordt kennisgenomen van het PV en beslist om de borg vrij te geven. 

Bondige toelichting 
De sanitaire installatie van woonzorgcentrum De Gerda is definitief opgeleverd op 18 juni 2018. 
Bijgevolg mag het saldo van de borgstelling, 19.070 EUR, aan nv Van Maele vrijgegeven 
worden. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.  

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
De werken m.b.t. het perceel sanitair van woonzorgcentrum De Gerda werden voorlopig 
opgeleverd op 4 april 2017. Vermits alle opmerkingen op de voorlopige oplevering zijn 
weggewerkt, kan overgegaan worden tot de definitieve oplevering. 
Op 18 juni 2018 is het pv van definitieve oplevering opgemaakt. 
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Nv Van Maele heeft bij de aanvang van de werken bij BNP Paribas Fortis een borg gesteld van 
38.140 EUR. Hiervan werd bij de voorlopige oplevering 50 % vrijgegeven. Nu mag de tweede 
helft van de borgstelling, namelijk 19.070 EUR, vrijgegeven worden aan de aannemer. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1  
kennis te nemen van het pv van definitieve oplevering van het perceel sanitair van 
woonzorgcentrum De Gerda van 18 juni 2018. 

Artikel 2 
aan nv Van Maele vrijgave te verlenen van de tweede helft van de borgstelling, 19.070 EUR. 

Artikel 3 
afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de aannemer, de borgstellingskas, het 
studiebureau technieken en de dienst overheidsopdrachten. 

Bijlagen 
pv van definitieve oplevering 

7 2018_OR_00073 Werken: Bouw sociaal restaurant / dienstencentrum De  
Wilg - perceel sanitair en brandbestrijding  - a) pv van 
opening van de inschrijvingen - kennisname - b) 
toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
De voorzitter bespreekt de vier volgende punten, die allemaal samenhangen met de verbouwing 
van De Wilg. 
De vorige raad is het uitgesteld omdat er onduidelijkheid was over de kosten van perceel 
ruwbouw. En de beoordeling van de overige percelen was nog niet gereed. Nu liggen er vier 
percelen voor. 
In de ruwbouw waren er bij een eerste aanbesteding wel prijzen, maar die lagen zeer hoog. Bij 
de onderhandelingsprocedure kwamen er twee aannemers bij, maar hun prijzen lagen nog 
hoger. Dan is afgesproken om te onderhandelen met de aannemers met de laagste kostprijzen. 
Dat waren ook dezelfde die in de eerste ronde hadden ingetekend. Uiteindelijk heeft alleen de 
firma Dero een voorstel ingediend. De architect en de externe bouwadviseur waren daar, op 
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twee details na, mee akkoord. Daarmee komt de prijs voor de ruwbouw, exclusief btw, ongeveer 
100.000 EUR lager uit. 
Het is de bedoeling dat de werken in oktober aanvatten. 
In het visum van de financieel beheerder is te lezen dat de totale kostprijs van het project hoger 
is dan wat vandaag wordt toegewezen. Dat heeft te maken met het feit dat ook de kosten die te 
maken hebben met de inrichting zijn opgenomen in het budget. Maar de finacieel coördinator 
kon een positief advies gegeven omdat er een deel besparing is, Den Azalee een deel bijdraagt 
en er nog een subsidie van Vipa komt. 
Liliane Verbeke vraagt hoe lang de verbouwingen gaan duren. 
De directeur antwoordt dat de verbouwing door de aannemer in principe binnen één jaar wordt 
afgerond. 
Johan Uytdenhouwen vraagt naar de diverse stappen die in het eerste perceel zijn gezet. 
De directeur somt de drie fasen bij de toewijzing van perceel 1 op. 
Er wordt eenparig ingestemd met perceel 7, om dat toe te wijzen aan Van Maele. 
Het perceel 8, HVAC, wordt toegewezen aan Stallo. 
Elektriciteit en speciale technieken wordt toegewezen aan VMA uit Sint-Martens Latem. 
De ruwbouw en de afwerking wordt toegewezen aan Dero-construct uit Zele. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om nv Van Maele aan te duiden als aannemer voor de 
werken sanitair en brandbestrijding bij de bouw van De Wilg voor de som van 115.776,50 EUR + 
btw.  
De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 4.223,50 EUR + btw. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
Studiebureau Botec heeft de bestekken voor de technieken bij de bouw van De Wilg opgemaakt. 

Het deel sanitair en brandbestrijding werd geraamd op 113.421,23 EUR. 
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Vermits er geen enkele offerte werd ingediend bij de openbare procedure, is overgegaan tot een 
onderhandelingsprocedure. 
Op 5 juni 2018 werden twee inschrijvingen ingediend : 
- Varosan, Heidestraat 109 te  2590 Berlaar 
- nv Van Maele, Schoolstraat 12 te 8490 Varsenare. 

Voor de beoordeling van de offertes: zie het verslag van nazicht, opgesteld door studiebureau 
Botec. 
Nv Van Maele, Schoolstraat 12 Varsenare wordt voorgesteld als aannemer voor de uitvoering 
van sanitaire werken en brandbestrijding bij de bouw van De Wilg. Het toewijzingsbedrag 
bedraagt 115.776,50 EUR excl. btw. 

De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 4.223,50 EUR excl. btw. 
Visum in bijlage. 

Adviezen extern bouwkundig adviseur Bladt en Verstraeten: 
Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van opening van de inschrijvingen voor het perceel sanitair en 
brandbestrijding voor de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg van 5 juni 
2018. 

Artikel 2 
het perceel sanitair en brandbestrijding voor de bouw van het sociaal restaurant / 
dienstencentrum De Wilg toe te wijzen aan nv Van Maele, Schoolstraat 12 te 8490 Varsenare. 
Het toewijzingsbedrag bedraagt 115.776,50 EUR + btw. 
De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 4.223,50 EUR + btw. 

Artikel 3 
bevel tot aanvang van de werken te geven tussen de vijftiende en de zestigste kalenderdag 
volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. 

Artikel 4 
afschrift van deze beslissing over te maken aan de ontwerper, het studiebureau technieken, de 
leidend ambtenaar, de dienst overheidsopdrachten en de financiële dienst. 

Bijlagen 
2018_8 Visum LDC en Sociaal restaurant perceel sanitair en brandbestrijding 
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8 2018_OR_00074 Werken: Bouw sociaal restaurant / dienstencentrum De  
Wilg - perceel HVAC - a) pv van opening van de 
inschrijvingen - kennisname - b) toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd bvba Stallo uit Laarne aan te duiden voor de uitvoering van 
het perceel HVAC bij de bouw van sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg voor een 
bedrag van 334.862,81 EUR + btw. 
De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 8.750 EUR + btw. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten van van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
Studiebureau Botec heeft het bestek opgemaakt voor het perceel HVAC bij de verbouwing van 
het Sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg. 

Vermits bij de openbare procedure geen enkele inschrijving werd ingediend, heeft de 
OCMWraad op 2 mei 2018 beslist een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking uit te schrijven. 

Op 5 juni 2018 werden 2 inschrijvingen ingediend : 
- nv Van Maele, Schoolstraat 12 te 8490 Jabbeke 
- bvba Stallo, Eeckhoekstraat 89A te 9270 Laarne.  

Studiebureau Botec heeft het gunningsverslag opgemaakt. 

Voorgesteld wordt deze werken toe te wijzen aan de economisch meest voordelige aanbieder, 
bvba Stallo, Eekhoekstraat 89A te 9270 Laarne, aan de verbeterde inschrijvingssom van 
334.862,81 EUR + btw. 
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De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 8.750 EUR. 
Visum in bijlage.  

Adviezen extern bouwkundig adviseur Bladt en Verstraeten: 
Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van opening van de inschrijvingen voor het perceel HVAC voor 
de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg van 5 juni 2018. 

Artikel 2 
het perceel HVAC voor de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg toe 
te wijzen aan bvba Stallo, Eekhoekstraat 89A te 9270 Laarne, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 334.862,81 EUR + btw. 
De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud bedraagt 8.750 EUR + btw. 

Artikel 3 
bevel tot aanvang van de werken te geven tussen de vijftiende en de zestigste kalenderdag 
volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. 

Artikel 4 
afschrift van deze beslissing over te maken aan de inschrijvers, het ontwerpbureau, het 
studiebureau technieken, de leidend ambtenaar, de dienst overheidsopdrachten en de financiële 
dienst. 
 
Bijlagen 
2018_10 Visum LDC en Sociaal restaurant perceel HVAC 

9 2018_OR_00075 Werken: Bouw sociaal restaurant / dienstencentrum De  
Wilg - perceel elektriciteit en speciale technieken - a) pv 
van opening van de inschrijvingen - kennisname - b) 
toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd nv VMA aan te duiden voor de uitvoering van de 
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elektriciteitswerken en speciale technieken bij de bouw van het sociaal restaurant en 
dienstencentrum De Wilg voor een bedrag van 221.168,40 EUR + btw. 
De jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud bedraagt 10.350,43 EUR + btw. 
De recyclagebijdrage bedraagt 72,30 EUR + btw. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 17 
juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
Studiebureau Botec heeft het bestek opgemaakt voor het perceel elektriciteit en speciale 
technieken bij de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg. 

Vermits er bij de openbare procedure geen enkele inschrijving werd ingediend heeft de OCMW 
raad op 2 mei 2018 beslist een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
uit te schrijven. 

Op 5 juni 2018 werden drie inschrijvingen ingediend : 
- K&F Electo-Techniek, Hagelberg 23 te 2250 Olen 
- DETECH bvba, Moortelstraat 4 te 9160 Lokeren 
- nv VMA, Kortrijksesteenweg 14B te 9830 Sint-Martens-Latem 

Studiebureau Botec heeft het gunningsverslag opgemaakt. 
Nv VMA, Kortrijksesteenweg 14B te 9830 Sint-Martens Latem wordt voorgesteld om de werken 
uit te voeren tegen het verbeterd inschrijvingsbedrag van 221.168,40 EUR + btw. 

De jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud bedraagt 10.350,43 EUR. 

De recyclagebijdrage bedraagt 72,30 EUR + btw. 
Visum in bijlage. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
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met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van opening van de inschrijvingen voor het perceel elektriciteit en 
speciale technieken voor de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg van 5 
juni 2018. 

Artikel 2 
het perceel elektriciteit en speciale technieken voor de bouw van het sociaal restaurant / 
dienstencentrum De Wilg toe te wijzen aan nv VMA, Kortrijksesteenweg 14B te 9830 
SintMartens-Latem aan de verbeterde inschrijvingssom van 221.168,40 EUR + btw. 
De jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud bedraagt 10.350,43 EUR + btw. 
De recyclagebijdrage bedraagt 72,30 EUR + btw. 

Artikel 3 
bevel tot aanvang der werken te geven tussen de vijftiende en zestigste kalenderdag volgend 
op de dag van de sluiting van de opdracht. 

Artikel 4 
afschrift van deze beslissing over te maken aan de inschrijvers, het ontwerpbureau, het 
studiebureau technieken, de leidend ambtenaar, de dienst overheidsopdrachten en de dienst 
financiën. 

Bijlagen 
2018_9 Visum LDC en Sociaal restaurant perceel elektriciteit 

10 2018_OR_00076 Werken: Bouw sociaal restaurant / dienstencentrum De  
Wilg - perceel ruwbouw en afwerking - a) pv van opening 
van de inschrijvingen - kennisname - b) toewijzing - 
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd bvba Dero Construct uit Zele aan te duiden als aannemer 
voor uitvoering van het perceel ruwbouw en afwerking bij de bouw van het sociaal restaurant / 
dienstencentrum De Wilg na het houden van een mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
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17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 
 
Argumentatie 
De OCMW raad besliste op 2 mei 2018 dit perceel niet te gunnen en een mededinginsprocedure 
met onderhandeling op te starten. 

Op 5 juni 2018 werden vier inschrijvingen ingediend : 
- Dero Construct, Lokerenbaan 39 te 9240 Zele (1.996.448,72 EUR excl. btw) 
- Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde (2.218.364,73 EUR excl. btw) 
- Verplancke algemene bouw, Molenstraat 91 te 9130 Kieldrecht (2.092.861,10 EUR excl. btw) - 

Algemene bouwondernemingen Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12 te 9290 Overmere 
(2.218.575,58 EUR excl. btw). 

Er werden op 14 juni 2018 onderhandelingen gevoerd met Dero Construct en Verplancke. 

Verplancke algemene bouw heeft per mail laten weten niet langer mee te doen. 

Dero Construct heeft een besparingsvoorstel ingediend van 118.026,37 EUR excl. btw. 

Hiervan worden 2 posten niet aangenomen: 

- post 46.41 bekleding panelen kunsthars: 
uitvoering met eternit pictura i.p.v. trespa, kleur blauw = - 2.219,12 EUR excl. btw 
uitvoering met eternit pictura i.p.v. trespa, kleur grijs : - 1.497,80 EUR excl. btw 
motivering: omwille van de duurzaamheid 

- post 46.51.11 bekleding planchetten hout: uitvoering met grenen planchetten zonder 
kleuraccenten = - 4.779,24 EUR excl. btw 

Het toewijzingsbedrag wordt dan: 1.886.918,51 EUR excl. btw. 
Visum in bijlage.  

Adviezen 
Extern bouwkundig adviseur Bladt en Verstraeten: Gunstig advies. 
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Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van opening van de inschrijvingen voor het perceel ruwbouw en 
afwerking voor de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg van 5 juni 2018. 

Artikel 2 
het perceel ruwbouw en afwerking voor de bouw van het sociaal restaurant / dienstencentrum 
De Wilg toe te wijzen aan Dero Construct, Lokerenbaan 39 te 9240 Zele tegen het 
onderhandelde bedrag van 1.886.918,51 EUR excl. btw. 
 
Artikel 3 
bevel tot aanvang van de werken te geven tussen de dertigste en de vijfenzeventigste 
kalenderdag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. 

Bijlagen 
2018_06_05_PV Opening offertes_Na opening 
2018_06_12_Verslag van nazicht van de offertes 
verslag van nazicht ontwerper 
verbeteringsvoorstel Dero Construct 27 juni 2018 2018_7 
Visum LDC en Sociaal restaurant perceel ruwbouw 

11 2018_OR_00077 Diensten: Aanstelling bureau voor  interim 
verpleegkundigen - a) principe - goedkeuring - b) 
lastenboek, procedure en wijze van gunnen - goedkeuring 
AFGEVOERD 

12 2018_OR_00078 
Diensten: Aanstelling extern bouwkundig adviseur voor 
voorbereiding bouwproject Heistraat 135+ - beslissing 
AFGEVOERD 

BESLOTEN ZITTING 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 

2 augustus 2018 20:37 - De voorzitter opent de besloten zitting 
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7 augustus 2018 14:56 - De voorzitter sluit de zitting 


