Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 31 mei 2018
Overeenkomstig artikel 251 en 254 van het OCMW-decreet

OPENBARE ZITTING

1

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DONDERDAG 26 APRIL 2018
De raad keurt unaniem het verslag van de zitting van donderdag 26 april 2018 goed.

2

VASTSTELLING JAARREKENING 2017
De OCMW-raad stelt unaniem de jaarrekening 2017 vast als volgt:
Financiële toestand van de jaarrekening
Budgettair resultaat boekjaar
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
De balans
Het balanstotaal
Staat van opbrengsten en kosten
Overschot/tekort van het boekjaar
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1.953.699,49
1.477.056,99
-4.463,69
9.806.675,79
-200.206,46

AANKOOP EN PLAATSING VAN 2 AIRCO'S - WOONZORGCENTRUM TER GAUWEN - GOEDKEURING
LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S
De raad beslist unaniem het volgende:
-

Het bestek met nr. 2018/036 en de raming voor de opdracht “Aankoop en plaatsing van 2 airco's Woonzorgcentrum Ter Gauwen”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21% btw.

-

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

-

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
 Klima+, Industriezone De Bruwaan 5 te be-9700 Oudenaarde;
 Pro Energy Solutions bvba, Manewaarde 44 te 9880 Aalter;
 VR Vanderstraeten, Venecoweg 8 te be-9810 Nazareth;
 DE NOYETTE NV, Sluis 2, Bus 2 te 9810 Eke;
 OPTIMA-COOL NV, Leon Bekaertlaan 2 te 9880 Aalter;
 DIMA ECO-TECHNICS BVBA, Royerveld 16 te 3740 Bilzen.

-

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 juni 2018.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder investeringsenveloppe IE-24 van het meerjarenplan.
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INSTALLATIE VAN DATABEKABELING VOOR WIFI-NETWERK IN HET WZC TER GAUWEN – GOEDKEUREN
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
De raad beslist unaniem het volgende:
- Het bestek met nr. 2018/038 en de raming voor de opdracht “Installeren van databekabeling voor wifinetwerk in het WZC Ter Gauwen”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 5.600 excl. btw, of € 6.776 incl. 21% btw.
- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
- Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Velgo Engineering BVBA, Antwerpse Steenweg 128, 9080 Lochristi
- Mahieu Cabling Services, Mannebeekstraat 35, 8790 Waregem
- Electro Zwijsen, Adolphe Stocletlaan 202, 2570 Duffel
- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 juni 2018.
- De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder de investeringsenveloppe IE-22 0953-13/2460000, met
als omschrijving Wifi WZC, van het budget 2018.
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LOI – ENQUETE INZAKE VRIJWILLIGE AFBOUW
Fedasil wenst de OCMW’s te betrekken bij de planning van de afbouw van de lokale opvanginitiatieven.
Op 16 mei 2018 richtten zij hiertoe een e-mail naar de voorzitters, met de vraag om een enquête inzake
vrijwillige afbouw in te vullen.
De raad beslist unaniem het volgende:
In de enquête in te vullen dat het OCMW Maarkedal:
-

6

geen individuele opvangplaatsen vrijwillig wenst te sluiten
geen kwetsbare profielen kan opvangen wegens onaangepaste accommodatie en onvoldoende
personeelsbezetting
de plaatsen in het LOI te bevestigen voor de doelgroep alleenstaande mannen

ALGEMENE JAARVERGADERING TMVS OP 20 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
Als vennoot van TMVS ontving het OCMW bij schrijven dd. 7 mei 2018 de uitnodiging voor de Algemene
Jaarvergadering van TMVS. Deze gaat door op woensdag 20 juni 2018 om 17u in Flanders Expo,
Maaltekouter 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van de Raad van Bestuur.
a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
Verlening van wijting aan de bestuurders (lid IBR).
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingen
Statutaire benoemingen.
Varia en mededelingen.

De raad beslist unaniem het volgende:
-

De agenda van de algemene jaarvergadering dd. 20 juni 2018 van TMVS wordt goedgekeurd.
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden

opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.

Namens de OCMW-raad,
In opdracht:
De algemeen directeur,

De voorzitter,

L. JOURQUIN

A. VANDECATSYNE

