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Openbaar
1 Notule n

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
5 Personee lsaange legenhe den

2

Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186
§ 2 1° en ° 2 decreet lokaal bestuur) - vaststellen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Lid van het vast bureau
Feiten en context
De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel moet aangepast worden.
Het gaat om een juridische actualisatie op grond van hogere wetgeving, zoals de
inwerkingtreding decreet over lokaal bestuur, de codex Welzijn op het werk van 28/04/2017,
de inwerkingtreding van het bestuursdecreet, de pensioenwetgeving, de regeling van het
opvangverlof, ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en politiek verlof. Daarnaast wenst
men bepaalde zaken bij te sturen in functie van een nieuw personeelsbeleid.
Op inhoudelijk vlak werden volgende zaken gewijzigd:
Werving en selectie
Voorwaarde van Belg te zijn wordt beperkt tot de decretale graden
 De selectieprocedure wordt versoepeld
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o
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o

Procedure : minimaal een mondelinge proef
Gemotiveerde afwijking van de preselectieproef wordt mogelijk
Regels om kandidaten uit te nodigen worden versoepeld
Regels inzake verwantschap bij selectiecommissie tot derde graad wordt
uitgebreid

Loopbaan
 Beroepsprocedure bij evaluatie: er wordt een overmachtsbepaling voorzien
 Meerekenbare privédiensten
o Nieuwe eenduidige regeling
o Niet meerekenbaar voor schaalanciënniteit
o 15 jaar meerekenbaar voor geldelijke anciënniteit (geldt niet voor WZC)
 Overdracht en terbeschikkingstelling voorzien conform het decreet over lokaal bestuur
Financieel
 Regels inzake de elektronische maaltijdcheques werden geïntegreerd in de
rechtspositieregeling
 Gebruik trein voor woon-en werkverkeer wordt volledig terugbetaald.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging
betreft

Vorige beslissingen


Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 februari 2018 in verband met
de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW - personeel

Adviezen


Protocol van akkoord van 9 oktober 2019 ondertekend op 8 november 2019

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het OCMW- personeel van De Pinte
(artikel 186 § 2 1° en ° 2 decreet lokaal bestuur) zoals gehecht in de bijlage wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
Deze beslissing en het bijhorende dossier worden toegezonden aan de toezichthoudende
overheid.
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Artikel 3.
Deze rechtspositieregeling gaat in met ingang van 1 januari 2020.

3

Rechtspositieregeling voor OCMW-personeel (artikel 186 § 2 3°
decreet lokaal bestuur) - vaststellen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Lid van het vast bureau
Feiten en context
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op heden, 25 november 2019, de gezamenlijke
rechtspositieregeling voor het OCMW- en gemeentepersoneel goedgekeurd.
Voor de medewerkers van het WZC, poetsdienst bij cliënten thuis en maatschappelijk werkers
van de dienst organisator gezins- en groepsopvang geldt een afwijkende RPR. Deze dient dus
ook deels aangepast te worden.
Het gaat om een juridische actualisatie op grond van hogere wetgeving, zoals de
inwerkingtreding decreet over lokaal bestuur, de codex Welzijn op het werk van 28/04/2017,
de inwerkingtreding van het bestuursdecreet, de pensioenwetgeving, de regeling van het
opvangverlof, ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en politiek verlof. Daarnaast wenst
men bepaalde zaken bij te sturen in functie van een nieuw personeelsbeleid. De bepalingen
rond de meerekenbaarheid van de anciënniteiten zijn niet van toepassing op het WZC.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging
betreft

Vorige beslissingen


Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 maart 2018 in verband met de
goedkeuring van de echtspositieregeling voor gemeente- en OCMW personeel
(personeel art. 104 § 6). Afwijking van RPR art. 104 § 2. Goedkeuring

Adviezen


Protocol van akkoord van 9 oktober 2019 ondertekend op 8 november 2019

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
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Artikel 1.
De rechtspositieregeling van het OCMW- personeel van De Pinte (artikel 186 § 2 3° decreet
lokaal bestuur) zoals gehecht in de bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Deze beslissing en het bijhorende dossier worden toegezonden aan de toezichthoudende
overheid.
Artikel 3.
Deze rechtspositieregeling gaat in met ingang van 1 januari 2020.

4

Derdebetalersovereenkomst met NMBS voor woon-werkverkeer voor
de personeelsleden OCMW

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Lid van het vast bureau
Feiten en context
Het lokaal bestuur neemt momenteel een belangrijk deel van de kost van het abonnement
van de medewerkers voor het treinverkeer ten laste ,de zogenaamde wettelijke patronale
bijdrage.
Voor de medewerkers kan het abonnement ook gratis worden. Dit is mogelijk voor de
volgende abonnementen:
 Trajectabonnementen of Nettreinkaarten (uitsluitend trein of gecombineerd met MIVB,
De Lijn of Tec)
 Halftijds abonnement
De Staat past de resterende 20% van de kostprijs bij, indien men voldoet aan twee
voorwaarden. Men betaalt 80% van de kosten van de werknemer voor het abonnement en
men sluit een derdebetalersovereenkomst af met de NMBS.
In de rechtspositieregeling werd een bepaling opgenomen dat het lokaal bestuur de kosten
voor treinabonnement zal betalen
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de raad van het maatschappelijk welzijn van 25 november 2019 in
verband met de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel (artikel
186 § 2 1° en ° 2 decreet lokaal bestuur)
Besluit van de raad van het maatschappelijk welzijn van 25 november 2019 in
verband met de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel(artikel 186 § 2 3°
decreet lokaal bestuur)

Motivering
In enkele jaren tijd is het wegverkeer bliksemsnel gestegen. Het gevolg: ochtend- en
avondfiles die onze wegen dreigen te verstikken.
In haar streven naar een oplossing voor deze mobiliteitsproblematiek heeft de federale
regering beslist om gratis woon-werkverkeer per trein aan te bieden.
Als men aan de voorwaarden voldoet om minstens 80% van de kosten te betalen en een
derdebetalersovereenkomst af te sluiten, dan past de Staat de resterende 20% van de
kostprijs bij.
De werknemers hoeven zelf niets meer te betalen. Het resterende deel moet niet
teruggevorderd worden. Dit wordt door de overheid rechtstreeks aan de NMBS overgemaakt.
Op die manier vermijdt men ook een administratieve rompslomp.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om een derdebetalersovereenkomst af te
sluiten met de NMBS met betrekking tot het treinverkeer van de personeelsleden van het
OCMW.
Artikel 2.
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
6 Oude renzo rg
6.4 Woon zorg cent rum

5

Woonzorgcentrum - indexering dagprijs

Feiten en context
In 2018 waren er twee aanpassingen van de dagprijs van het woonzorgcentrum:
 een indexering van de dagprijzen van het woonzorgcentrum op basis van de index van
de consumptieprijzen van mei 2018, toegepast per 1 augustus 2018.
 een aanpassing van de dagprijs, naar aanleiding van de invoering van de digitale TV
(verhoging) en het uitbesteden van de wasserij (persoonlijke was werd uit de dagprijs
gehaald,daling). Netto betekende dit een daling van de dagprijs met € 0,12.
Vanaf 1 december 2018 worden volgende dagprijzen toegepast:
 kleine éénpersoonskamer: € 52,03
 grote éénpersoonskamer: € 58,32
 studio: € 51,12
Hogere regelgeving






Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie,
de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
Het besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 2015 betreffende wijziging diverse
bepalingen van het MB van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake
prijzen voor de instellingen voor bejaardenzorg.
De omzendbrief van 16 december 2015 van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid m.b.t. evaluatie van de aanvragen tot prijsverhoging in de
ouderenvoorzieningen;
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.

Vorige beslissingen



Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 26 juni 2018 in verband met de
indexering van de dagprijzen van het woonzorgcentrum.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2018 in verband met
de aanpassing van de dagprijs van het woonzorgcentrum.

Motivering
In 2019 kan een indexering van 1,8 % worden toegepast op basis van het indexcijfer van de
consumptieprijzen oktober 2019.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Keurt het voorstel goed om de dagprijzen van het woonzorgcentrum te verhogen op basis van
het indexcijfer van de consumptieprijzen van oktober 2019. De nieuwe prijzen zijn als volgt:
voor een kleine eenpersoonskamer € 52,97 (oude prijs: € 52,03), grote éénpersoonskamer €
59,37 (oude prijs: € 58,32) en voor een studio € 52,04 (oude prijs: € 51,12)
Artikel 2.
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De nieuwe, geïndexeerde dagprijzen worden meegedeeld aan het Vlaams Agentschap Zorg en
gezondheid en aan de bewoners van het woonzorgcentrum. De nieuwe prijzen zullen worden
toegepast vanaf 1 januari 2020.

6

Woonzorgcentrum – aankoop keuken element dubbele friteuse en
fornuis

Feiten en context
De huidige installatie van de friteuses en elektrisch fornuis in de keuken van het WZC dateert
van 1984 en is dringend aan vervanging toe. Hierbij is er 1 friteuse die niet meer werkt, de
andere werkt soms wel, soms niet en kan niet met volle capaciteit benut worden. Daarnaast is
ook de elektrische bedrading hiervan niet meer veilig. Dit keukenelement is niet meer
conform de normen en zal bij een eerstvolgende keuring/inspectie van het voedselagentschap
dan ook hoogstwaarschijnlijk afgekeurd worden. Dit keukenelement is 1 geheel bestaande uit
een dubbele elektrische friteuse met een elektrisch fornuis met 4 kookplaten zoals de norm
vereist.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, evenals artikel
285 en 286.

Motivering
Er werd bij verschillende firma’s navraag gedaan voor het keukenelement met installatie en
plaatsing (gezien de strenge veiligheidsnormen). Enkel Servito Machinery, Laarnebaan 106b2,
9070 Heusden, heeft hiervoor offerte ingediend.
Plaats in meerjarenplan en budget
Voor 2019 is er nog 9564,49 euro budget beschikbaar op de budgetrekening
2019/0.KEUKEN/0953-01/235100/OCMW/KKN/IP-ROZ-WZC voor de aankoop van de friteuse.
De bestelling wordt in 2019 geplaatst gezien de dringendheid. De uitvoering/facturatie zal in
2020 gebeuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor de aankoop, levering en aansluiting van keukenelement met dubbele friteuse en
elektrisch fornuis beroep te doen op de firma Servito Machinery, Laarnebaan 106b2, 9070
Heusden.
Artikel 2.
Een dubbele elektrische friteuse met 2 kuipen 15liter, een neutraal element met open
onderstel, een elektrisch fornuis met 4 kookplaten op open onderstel van het merk Electrolux
aan te kopen en te laten aansluiten. De totale kostprijs bedraagt 11374,00 euro incl BTW en
recupelbijdrage.

7

Woonzorgcentrum – aankoop matrassen

Feiten en context
In het WZC moeten er nieuwe matrassen worden gekocht door slijtage van de huidige
matrassen en het voorzien van een aantal reservematrassen.
Hogere regelgeving
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, evenals artikel
285 en 286.

Motivering
Er werd bij drie verschillende firma’s prijs gevraagd. (zie prijsoffertes in bijlage) voor een
visco-elastische matras met een zo hoog mogelijke duurzaamheid, densiteit (hoe hoger de
densiteit hoe beter voor de ventilatie en het doorliggen) en drukverdeling.
Gezien er uit de tests in 2018 geen opmerkelijke punten zijn gehaald waaruit blijkt dat de
matras beter is in comfort of kwaliteit, wordt voorgesteld om de aankoop van de matrassen te
behouden bij de firma Sampli, Industrielaan 40, 9660 Brakel, gezien de tevredenheid over de
matras en de samenwerking en die tevens de goedkoopste prijs bieden.
Overzichtstabel
Firma
Sampli
Distrac
PRS Medical
Therm Plus
Type matras
Viscosam 85 Plus
Tempur Med zorgmatras
matras
Bovenlaag
Bovenlaag
Bovenlaag
5cm visco foam
4cm visco elastisch
6cm koudschuim
Densiteit 80schuim
Densiteit
85kg/m³
Densiteit 85kg/m³
55kg/m³
Kenmerken
Onderlaag
Onderlaag
Onderlaag
10cm CMHR schuim 10cm
8cm koudschuim
Densiteit 60polyuethraanschuim
Densiteit
63kg/m³
Densiteit 37kg/m³
55kg/m³
232,90 euro
Eenheidsprijs exclusief
+ 10 euro bicare
250,00 euro
293,77 euro
BTW
hoes
Plaats in meerjarenplan en budget
Voor 2019 is er 1400 euro budget voorzien op de budgetrekening 2019/BACT.06.59/095301/245000/OCMW/WZC/IP-ROZ-WZC voor de aankoop van matrassen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor de aankoop van matrassen beroep te doen op Sampli, Industrielaan 40, 9660 Brakel.
Artikel 2.
Vier matrassen aan te kopen type “Viscosam 85 PLUS met hoes bicare” voor 242,90 euro
exclusief BTW per stuk.
De totale kostprijs bedraagt 1167,24 euro incl BTW.

8

Woonzorgcentrum – aankoop alternatingmatrassen

Feiten en context
In het WZC moeten er regelmatig nieuwe alternatingmatrassen worden gekocht in het kader
van de preventie van decubitus.
Het voorkomen van doorligwonden is een belangrijk aandachtspunt in een woonzorgcentrum:
decubituspreventie is dan ook één van de kwaliteitsindicatoren die door het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid worden opgevolgd.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, evenals artikel
285 en 286.

Motivering
OCMW De Pinte
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In 2017 werden verschillende alternatingmatrassen uitgetest en vergeleken. In 2017 en 2018
werd beslist om voor de aankoop beroep te doen op de firma PRS, Wingepark 53, 3110
Rotselaar. Door het hoofd technische dienst werd een opleiding gevolgd om herstellingen en
klein dagelijks onderhoud aan deze matrassen te kunnen uitvoeren. Omdat het niet
aangewezen is dat er met veel verschillende systemen wordt gewerkt, wordt voorgesteld om
de bijkomende alternatingmatrassen bij dezelfde firma aan te kopen (zie offerte in bijlage).
Plaats in meerjarenplan en budget
Voor 2019 is er 3100 euro budget voorzien op de budgetrekening 2019/BACT.06.57/095301/235000/OCMW/WZC/IP-ROZ-WZC voor de aankoop van alternatingmatrassen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor de aankoop van alternatingmatrassen beroep te doen op de firma PRS, Wingepark 53,
3110 Rotselaar.
Artikel 2.
Twee alternatingmatrassen aan te kopen type “Pulsair Choice Quattro” voor 1254,40 euro
exclusief BTW per stuk. De totale kostprijs bedraagt 3035,65 euro incl BTW en
recupelbijdrage.
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Woonzorgcentrum – aankoop hoog-laagbedden en toebehoren

Feiten en context
We zijn reeds verschillende jaren bezig met het aanpassen en vervangen van ons
beddenpark. Er moet geregeld een herstelling gebeuren waarbij bewoners tijdelijk hun bed
missen. Er zijn momenteel geen vervangbedden en soms zijn er toebehoren tekort.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, evenals artikel
285 en 286.

Motivering
De aankoop kan beschouwd worden als een uitbreiding van het bestaande beddenpark. Bij de
huidige leverancier, firma Distrac, Bleyveld 14, 3320 Hoegaerden werd een offerte
opgevraagd (zie bijlage).
Plaats in meerjarenplan en budget
Voor 2019 is er 5400 euro budget voorzien op de budgetrekening 2019/BACT.06.58/095301/245000/OCMW/WZC/IP-ROZ-WZC voor de aankoop van hoog-laagbedden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor de aankoop van hoog-laagbedden beroep te doen op de firma Distrac, Bleyveld 14, 3320
Hoegaerden.
Artikel 2.
Drie hoog-laagbedden aan te kopen van het type Stiegelmeyer Elvido Lito hoog-laagbed voor
1247,40 euro excl. BTW per stuk, drie wandafstandhouders voor 45 euro excl. BTW, drie
oprichters voor 55 euro excl. BTW per stuk en 2 keer set 2 stuks uitstaphulp voor 180 euro
OCMW De Pinte
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excl. BTW. De totaalprijs voor 3 bedden met toebehoren bedraagt 5327,85 euro incl. BTW en
recupelbijdrage.

10

Woonzorgcentrum oproepsysteem - raming en gunningswijze

Feiten en context
Opstarten van de overheidsopdracht 'Oproepsysteem WZC' en goedkeuring van de raming en
gunningswijze.
Hogere regelgeving






De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1°
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Artikel 56, § 3, 5° en 6° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en
zijn uitvoeringsbesluiten

Vorige beslissingen


Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 houdende de vaststelling van het
begrip 'dagelijks bestuur'.

Motivering
Het huidige oproepsysteem in het WZC dateert van de jaren tachtig, toen het huidige rusthuis
gebouwd werd. Met dit systeem kunnen bewoners het licht in de kamer bedienen en een
noodoproep doen.
De leverancier Televic heeft eind 2017, begin 2018 laten weten dat ze niet meer in
vervangstukken kunnen voorzien en dat veel van hun technici ondertussen ook niet meer
over de nodige technische kennis beschikken m.b.t. deze oudere systemen. Een vernieuwing
van het systeem dringt zich op.
Het bestuur kiest er voor om het oude gebouw de komende jaren te laten vervangen door een
nieuwbouw. De noodzakelijke aanpassingswerken aan het huidige gebouw zullen nog worden
uitgevoerd, er moet hierbij echter geen rekening gehouden worden met een mogelijke
meeneembaarheid van materiaal naar een nieuw gebouw.
Om de kosten te beperken wordt daarom voorgesteld om in een minimale basisoplossing te
voorzien:
 vervangen van de kamerlamp en het bediening aan bed door wat nu een basissysteem
is: bediening licht + oproep waarbij er een onderscheid kan gemaakt worden tussen
beletlamp, oproep en noodoproep (nu ziet met enkel oproep of noodoproep)
 de 'beepers' van het zorgpersoneel te vervangen door een dect-systeem
(looptelefoons) waardoor er meer informatie kan worden meegegeven over de oproep
en er communicatie tussen zorgpersoneel mogelijk is (nu ziet men enkel de gang van
de oproep, niet de kamer)
De kosten worden geraamd op € 100.000 (excl. BTW). De raming excl. btw bereikt de limiet
van € 144.000,00 voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Omdat er zoveel mogelijk moet gewerkt worden op basis van de huidige systemen, wordt
voorgesteld om enkel te onderhandelen met de huidige leverancier, zijnde Televic Group, Leo
Bekaertlaan 1, 8870 Izegem . Een volledige vervanging van het systeem is niet aangewezen
(geraamde kost: € 150.000 excl. BTW), gezien de verouderde staat van het gebouw en de
intentie om deze te vervangen door een nieuwbouw.
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Plaats in meerjarenplan en budget
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 100.000 (excl. BTW) (hetzij € 121.000
inclusief BTW).
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op volgende actie van het MJP 2019:
2019/P095301.06/0953-01/240100/OCMW/ICT/P095301.06
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De opdracht 'Oproepsysteem WZC' te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. Omdat een volledige vervanging van het systeem niet
aangewezen is, gezien de verouderde staat van het gebouw en de intentie om deze te
vervangen door een nieuwbouw, wordt enkel de huidige leverancier Televic Group, Leo
Bekaertlaan 1, 8870 Izegem uitgenodigd tot deelname.
Artikel 2.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op 2019/P095301.06/095301/240100/OCMW/ICT/P095301.06.
Artikel 3.
Het vast bureau wordt gemachtigd tot verder opvolging van dit dossier: goedkeuring bestek
en toewijzing.
11 Vragen en me dedeli ngen

11

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

12

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Van Den Abbeele: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid.
2019/MVDA/1: Raadslid Van Den Abbeele wenst te vernemen of er ook in onze gemeente
sprake is van een wooncrisis bij vluchtelingen. Zijn daar cijfers over?
Wegens de afwezigheid van de Voorzitter BCSD kan er geen antwoord worden gegeven, de
vraag wordt doorgestuurd aan de desbetreffende persoon.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn

10/10

