
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

MELDINGSLIJST RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 28 juni 2018 

Overeenkomstig artikel 251 en 254 van het OCMW-decreet 

OPENBARE ZITTING 

1 GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DONDERDAG 31 MEI 2018 

De raad keurt unaniem het verslag van de zitting van donderdag 31 mei 2018 goed. 

2 GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR EEN FACTURATIEPAKKET 

De raad beslist unaniem het volgende: 

- De opdracht “leveren van een facturatiepakket” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CIPAL Schaubroeck nv
tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver

Instapvergoeding 
(excl. BTW) 

Gebruiksrecht 
per maand 

(excl. BTW) 

Basistoepassing Algemene Facturatie (Alfa) 3.063,90 51,07 

Alfa - Module afbetalingsplan 0,00 0,00 

Alfa - Module Sepa Direct Debit 127,66 0,00 

- De betaling zal gebeuren met het krediet op volgende budgetsleutels:
2018/OCMW_VB/0111-00/6142001/OCMW/RVMW/IE-GEEN

3 GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE AANKOOP EN PLAATSING VAN 2 AIRCO’S IN HET 
WZC TER GAUWEN 

De raad beslist unaniem het volgende: 

- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 juni 2018.

- De opdracht “Aankoop en plaatsing van 2 airco's - Woonzorgcentrum Ter Gauwen” wordt gegund aan
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Pro Energy Solutions bvba, Manewaarde 44 te 9880 Aalter, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van 3.874,80 euro excl. btw of 4.107,29 euro incl. btw mits het verkrijgen van een
visum.

- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018/036.

- De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder de investeringsenveloppe IE-21 van het budget 2018.

4 GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR INSTALLATIE VAN DATABEKABELING VOOR WIFI-
NETWERK IN HET WZC TER GAUWEN 

De raad beslist unaniem het volgende: 

- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van offertes van 19 juni 2018, opgesteld
door de ICT-deskundige.



- De opdracht “ICT- Installatie van databekabeling voor wifi-netwerk in het WZC Ter Gauwen”  wordt
gegund, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver, aan Velgo Engineering
BVBA, Antwerpse Steenweg 128, 9080 Lochristi, voor een totaal bedrag van 6.664,44 euro incl. BTW.

- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
OCMW - 2018/038.

- De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder de investeringsenveloppe IE-22 0953-13/2460000,
met als omschrijving Wifi WZC, van het budget 2018.

5 BIJKOMENDE ARBEIDSPLAATSEN SOCIALE MARIBEL IN 2018 

In het kader van de tax-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de 
Overheidssector kan beschikken en die aangewend kunnen worden voor de realisatie van bijkomende 
tewerkstelling in de non-profitsector, verhoogd voor het jaar 2018. Het Beheerscomité van de Sociale 
Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende middelen aan te wenden voor de creatie van 
bijkomende tewerkstelling.  

Het bestuur wordt erop gewezen dat de integratie van het OCMW in de gemeente van invloed is op de 
toekenning van de Sociale Maribel. Deze informatie is tegenstrijdig aan de informatie die ons in 
2016/2017 werd bezorgd door de toenmalige OCMW-secretaris. Hij kreeg in die periode de verzekering 
dat de toekenning van de Sociale Maribel nooit in het gedrang kon komen.  

Nu blijkt dat voor de integratie van OCMW en gemeente een aanvraag tot afwijking had moeten 
gebeuren. De afwijking slaat op het niet vervangen van bepaalde functies (deskundige personeel, 
secretaris) binnen het OCMW waardoor het personeelsbestand is gedaald. Aangezien dat niet is gebeurd, 
kunnen wij geen aanspraak maken op nieuwe middelen. Integendeel, als we nu een herziening vragen, 
zijn we middelen kwijt.  

De raad beslist unaniem om geen aanvraag in te dienen voor het bekomen van bijkomende middelen in 
het kader van het fonds sociale maribel en de vereiste afwijking in het kader van de integratie van het 
OCMW in de gemeente aan te vragen.  

6 SAMENWERKING MET DE DIENST JUSTITIEHUIZEN BETREFFENDE DE AUTONOME WERKSTRAF 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

De dienst justitiehuizen is op zoek naar bijkomende werkstrafplaatsen voor het weekend. Aan het bestuur 
wordt de vraag tot samenwerking in het kader van de uitvoering van de autonome werkstraf voorgelegd. 

Gemiddeld genomen omvat een werkstraf 80-120 werkuren, waardoor de betrokkene al gauw een viertal 
maanden in dienst is. De werkstraf wordt contractueel vastgelegd. Het contract kan eenzijdig door het 
bestuur opgezegd worden.  

Voor het OCMW behoort een tewerkstelling in de keuken van het woonzorgcentrum tot de 
mogelijkheden.  

De raad beslist unaniem een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de dienst Justitiehuizen in 
het kader van de autonome werkstraf. 

Namens de OCMW-raad, 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN A. VANDECATSYNE


