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Aanwezig de heren en mevrouwen: 
 Filiep DE VOS: voorzitter; 

Geert SNOECK, Marianne VANCOILLIE, Jean DAENEN, Mia DELODDERE, 
Gabriël BENOIT, Carine BRAECKEVELT, Rosemarie DE CLERCK, Norbert GOUTSMET: 
raadsleden; 
Petra MOENS: secretaris; 
Jan STEVENS: burgemeester 

 
Verontschuldigd: 
  
 
Afwezig: 
 Geert SNOECK: raadslid afwezig voor agendapunt 7; 

Jean DAENEN: raadslid afwezig voor agendapunt 8 
 
Extra aanwezigen: 
  
 

OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 22 februari 2017 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting. Het wordt goedgekeurd: 
met eenparigheid van stemmen; 

 

SECRETARIAAT 

2. Aankoop onderhoudsproducten en materiaal voor het WZC en Lokaal Dienstencentrum "Ter 
Lembeek": perceel 1 (leveren van onderhoudsproducten): goedkeuring gunning 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 maart 2017 
voor perceel 1 (leveren van onderhoudsproducten), opgesteld door de secretaris. 
Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Artikel 3: De opdracht “aankoop onderhoudsproducten en materiaal voor het WZC en Lokaal 
Dienstencentrum "Ter Lembeek” - perceel 1 (leveren van onderhoudsproducten)” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Alpheios 
Belgium, Gaston Fabrélaan 50 te 2610 Wilrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 



deze inschrijver. De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 7 
kalenderdagen. 
Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2016/019. 
Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 6150400/83411 en 6150400/121 
en 6150400/70 en 61504700/100. 
 
 

WOONZORGCENTRUM 

3. Jaarverslag woonzorgcentrum 2016: kennisname 

 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting van het jaarverslag van 2016 van het 
woonzorgcentrum. 

 

SOCIAAL HUIS 

Lokaal Dienstencentrum 

4. Evaluatie van de kwaliteitsplanning 2016: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden keuren de evaluatie van de kwaliteitsplanning 2016 goed. 
 

5. Kwaliteitsplanning 2017: goedkeuring  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden keuren de kwaliteitsplanning 2017 goed. 

 

Ouderen- en thuiszorg 

6. Jaarverslag dienst ouderenzorg 2016: kennisname 

 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting van het jaarverslag 2016. 

 

Maatschappelijk welzijn 

7. Jaarverslag sociale dienst 2016: kennisname  

 
BESLUIT: 



Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting van het jaarverslag 2016. 
 

8. Regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding Solentra: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuren van en intekening op het voorgelegde ondersteuningspakket 
“traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen” door Solentra en dit tegen de in dit ontwerpbesluit 
voorgestelde modaliteiten en met goedkeuring van de voorgestelde financiering van € 1 148. Dit 
voor de looptijd van 1 werkjaar te rekenen vanaf de goedkeuring door alle betrokken OCMW-raden 
en na vaststelling van de begin- en einddatum door de Raad van Beheer van W13. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
9. Uniek verslag sociale dienst 2016: kennisname  

 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het uniek verslag 2016. 

 

PATRIMONIUM 

10. Aanpassing budget aanpassingswerken Sociaal Huis  

 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden geven toestemming de bijkomende noodzakelijke of wenselijke opdrachten 
voor de goede werking in het vernieuwde sociaal Huis te verrichten, rekening houdend met de 
beginselen van mededinging bij overheidsopdrachten. 
Artikel 2: De betalingen zullen gebeuren met het krediet ingeschreven op de investeringsenveloppe 
Sociaal Huis weliswaar in overschrijding en dit in afwachting van de eerstvolgende budgetwijziging 
waarbij krediet van de investeringsenveloppe cafetaria zal overgezet worden naar de 
investeringsenveloppe Sociaal Huis . 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
11. Vervangen condensatieketels: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/023 en de raming 
voor de opdracht “vervangen condensatieketels”. De raming bedraagt € 15 000 excl. btw of 
€ 17 603,31 incl. btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Artikel 3: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 maart 
2017, opgesteld door de secretaris. 
Artikel 4: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 



Artikel 5: Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Vanbrabant Chauffage Sanitair, 
Gentseweg 239 te 8790 Waregem. 
Artikel 6: De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in 2291007/huisvesting/subproject 2. 
 
De secretaris 
Petra MOENS 

De voorzitter 
Filiep DE VOS 

 


