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Beste
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen
van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op 21 juni 2016 om 19u30 uur op de
zetel van het OCMW, Sociaal Huis, Oud Dorp, 2 te 9260 Wichelen.
AGENDA

Openbare zitting
1 Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 24 mei 2016)
2 Vernieuwing opnameovereenkomst en afsprakennota assistentiewoningen –
goedkeuring
3 Aangepaste versie huishoudelijk reglement dienst ouderen- en thuiszorg en
gebruikerscontract maaltijden aan huis - goedkeuring
4 Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst – Goedkeuring gunning
5 Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken) – Goedkeuring gunning
6 Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas) – Goedkeuring
gunning
7 Varia

Besloten zitting
1 Notulen vorige vergadering (besloten zitting van 24 mei 2016)
2 Notulen vast bureau
3 Kennisgeving sociale dossiers
4 Consolidatie arbeidsongevallen
5 Varia

Toelichting bij de agenda van de raad van 21 juni 2016
OPENBARE ZITTING

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 24 mei 2016)
De notulen van de vorige vergadering worden meegestuurd en ter goedkeuring voorgelegd.

2.
Vernieuwing opnameovereenkomst en afsprakennota assistentiewoningen – goedkeuring
Zie bijlagen.

3.

Aangepaste versie huishoudelijk reglement
gebruikerscontract – kennisgeving goedkeuring
Zie bijlagen.

4.

dienst

ouderen-

en

thuiszorg

en

Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst – Goedkeuring gunning

De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst”
een bestek met nr. 2016-075 werd opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.000,00 excl. btw of
€ 39.220,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren
- Smedo bvba, Ridderstraat 24 te 9200 Dendermonde
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 25 mei 2016 dienden te bereiken;

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 22 september 2016;
Overwegende dat 4 offertes werden ontvangen:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren (€ 36.546,11 excl. btw of € 38.738,88 incl.
btw)
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge (€ 28.450,07 excl. btw of € 30.157,07
incl. btw)
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren (€ 31.588,68 excl. btw of € 33.484,00 incl. btw)
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere (€ 32.330,08 excl. btw of € 34.269,88 incl. btw)
Overwegende dat de eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende
eindoffertes:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren (€ 36.383,11 excl. btw of € 38.566,10 incl.
btw)
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge (€ 28.450,07 excl. btw of € 30.157,07
incl. btw)
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren (€ 31.588,68 excl. btw of € 33.484,00 incl. btw)
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere (€ 32.330,08 excl. btw of € 34.269,88 incl. btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met
de gunningscriteria) bieder, zijnde Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 953953/6000000;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-059 verleende op 2 juni 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst”, opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 1 kalenderdagen.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-075.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 953953/6000000.

5.

Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken) – Goedkeuring gunning

De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en
onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC Molenkouter” een bestek met nr. 2016-074 werd
opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken), raming: € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. btw
* Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas), raming: € 30.000,00 excl. btw of
€ 36.300,00 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of
€ 72.600,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke
- TOP-CLEAN Hygiene, Kampstraat 26 te 8500 Kortrijk
- DE BRUYCKER S. - VAN LIEROP M. BVBA, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 27 mei 2016 om 10.30 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 september 2016;

Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
(€ 24.131,49 excl. btw of € 29.199,10 incl. btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf
190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.131,49 excl. btw of
€ 29.199,10 incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016-20172018, op budgetcode 953953/60;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-060 verleende op 2 juni 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken)”, opgesteld door Woon- & zorgcentrum
Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190
te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.131,49 excl. btw of € 29.199,10
incl. btw.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-074.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 20162017-2018, op budgetcode 953953/60.

6.

Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas) – Goedkeuring gunning

De Raad,

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en
onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC Molenkouter” een bestek met nr. 2016-074 werd
opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken), raming: € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. btw
* Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas), raming: € 30.000,00 excl. btw of
€ 36.300,00 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of
€ 72.600,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke
- TOP-CLEAN Hygiene, Kampstraat 26 te 8500 Kortrijk
- DE BRUYCKER S. - VAN LIEROP M. BVBA, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 27 mei 2016 om 10.30 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 september 2016;
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke (€ 17.762,25 excl. btw of € 21.492,32 incl. btw)
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 23.752,41 excl. btw of € 28.740,42 incl. btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige regelmatige bieder, zijnde KING BELGIUM SA,
Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.752,41 excl.
btw of € 28.740,42 incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in exploitatiebudget 2016-2017-2018,op
post 953/60;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-061 verleende op 2 juni 2016;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas)”, opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de enige regelmatige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue
Du Cerf 190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.752,41 excl. btw of
€ 28.740,42 incl. btw.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-074.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2016-2017-2018,op post 953/60;

Varia
-Brandweerverslag Suikerstraat
-Projectoproep pilootgemeente geïntegreerd breed onthaal
-Ingebrekestelling Cofely/Fabricom
-Verkoop bouwgronden
BESLOTEN ZITTING

1.
Notulen vorige vergadering (besloten zitting van 24 mei 2016)
De notulen van vorige vergadering liggen ter inzage voor goedkeuring.
2.
Notulen vast bureau
De notulen van het vast bureau van 3, 17 en 31 mei 2016 liggen ter inzage voor kennisgeving.
3.
Kennisgeving sociale dossiers
De sociale dossiers van 3, 17 en 31 mei 2016 liggen ter inzage voor kennisgeving.

4.

Consolidatie arbeidsongevallen

Consolidatie arbeidsongeval: Kristine Derweduwen – verklaring genezing zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid
De raad,
Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
sommige personeelsleden van provincies, gemeenten; agglomeraties en federaties van gemeenten,
verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en
verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en
openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het
werk;
Gelet op het Koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de
medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de
overheidssector;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het arbeidsongeval waarvan mevr. Kristine Derweduwen het slachtoffer werd op 13 mei 2016;
- Betrokkene is met haar rechtervoet achter een kabel van de verwarmkast blijven hangen en is
ten val gekomen. Gevolg: kneuzing linker knie. Arbeidsongeval met 2 uur
arbeidsongeschiktheid
Overwegende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 kalenderdagen (een
arbeidsongeschiktheid van 2 uren);
Overwegende de besluiten van de behandelende geneesheer waaruit de genezing blijkt zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid op 30 mei 2016;
Besluit
Art. 1 - Het arbeidsongeval van 13 mei 2016 overkomen aan mevr. Kristine Derweduwen wordt
afgesloten op 30 mei 2016 wegens genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Art. 2 - De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht werd, is de
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een
verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

5.

Varia

