Verslag van de raad van 27 september 2016
OPENBARE ZITTING
Aanwezig:
Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter
Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric , Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde
Liesbeth, Van Steendam Inge, Vereecken Karlien, raadsleden
Melissa De Jaeger, wnd. secretaris
Verontschuldigd:
De voorzitter opent de zitting om 19u37.

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 23 augustus 2016)
De notulen van de raad van 23 augustus 2016 worden goedgekeurd.
2.

Jaarrekening 2015 – goedkeuring

Raadslid Scheire stelt dat het veel handiger zou zijn om een overzicht per activiteitencentrum te
hebben, zodat de resultaten van de onderdelen apart duidelijk zijn en hierop gestuurd kan worden.
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een belofte was die niet is nagekomen. Dergelijk overzicht
gebruiken we wel degelijk bij de bespreking per dienst, maar is niet opgenomen in de wettelijk
voorziene rapportering. Naar de toekomst toe hopen we alsnog dit aan de raad aan te kunnen bieden.
De raad,
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende het verslag van de voorzitter aangaande de toestand van het centrum en over het
gevoerde beleid tijdens het voorafgaande dienstjaar;
Overwegende dat de rekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd;
Gehoord de leden van de raad over deze aangelegenheid;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Met 5 ja stemmen (Annaert Wim, De Corte Conny, Van de Voorde Liesbeth, Van Steendam Inge, Van de
Wiele Christoph) bij 4 onthoudingen (Leunis Eddy, Scheire Eric, Vereecken Karlien, Van der Helst AnneMarie)
Besluit
Art.1.- De bovenstaande rekening werd nagezien en vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn van Wichelen.
Art.2.- Dit besluit wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur verzonden en op dezelfde datum
voor kennisgeving aan de gemeenteraad bezorgd.

3.

Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en de
openbare verlichting - goedkeuring

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, vergaderd in openbare zitting,

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn
2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen
van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake
overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen
uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de
opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt;
Overwegend dat het Vlaams Energiebedrijf krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15 juli 2011
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet
van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art. 15, Wet van 15
juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Met algemene stemmen,
Besluit
Art. 1 – De gemeente Wichelen wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Wichelen
op te treden om een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van
elektriciteit en aardgas.
Art. 2 – De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor de overeenkomst zoals het aan het OCMW werd
meegedeeld op 9 september 2016 en middels dit besluit wordt goedgekeurd.
Art. 3 – De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
opdracht.

Art. 4 – De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, mandateren om de lijst
van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract.
Art. 5 – Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de aan haar gerichte facturen voor het op haar
afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en de geleverde elektrische energie
tijdig te betalen aan de leverancier.
Art. 6 – Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van
het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing
gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op
haar afnamepunten.
Art. 7 – In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder artikel 6
(afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding
tot haar aandeel in de overeenkomst. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot
haar aandeel van de opdracht.

4.

Varia

*Verkoop Iphones

De voorzitter sluit de vergadering om 20u19.
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