Verslag van de raad van 20 december 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 19u40.

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 22 november 2016)
De raad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

2.

Aankoop huisbrandolie 2017-2018 – 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 “Aankoop huisbrandolie 2017-2018” een bestek met
nr. 2016-081 werd opgesteld door de Dienst Boekhouding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of
€ 50.000,00 incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 oktober 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 de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 oktober 2016 betreffende het
starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te
nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Orion Petroleum nv, De Keyserlei 5 Bus 58 te 2018 Antwerpen
- Gabriels & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade
- Comfort Energie nv, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt
- Van Den Bossche Henri bvba brandstoffen, Provinciale Baan 152 te 9255 Buggenhout
- De Backer Denise Kolen-Mazout, Quôte 10-14 te 9290 Berlare
- De Backer Paul bvba, Hogeweg 37 te 9290 Berlare
- De Kegel Brandstoffen NV, Van der Nootstraat 38 te 9300 Aalst
- Wijnants BVBA, Massemsesteenweg 100 te 9230 Wetteren

- Het Volk cvba, Wiedauwkaai 27c te 9000 Gent
- Vicernant N.V., H.F. Orbanlaan 638 te 9000 Gent;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 30 november 2016 om 10.30 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 30 maart 2017;
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- Comfort Energie nv, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt (Korting/l: € 0,0435)
- Van Den Bossche Henri bvba brandstoffen, Provinciale Baan 152 te 9255 Buggenhout (Korting/l: €
0,0425)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 1 december 2016 opgesteld door de Dienst
Boekhouding;
Overwegende dat de Dienst Boekhouding voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Comfort Energie nv, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt, tegen een
korting per liter van € 0,0435 op de officiële prijzen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 953/6112000;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 1 december 2016 een visumaanvraag werd ingediend
en dat de financieel beheerder het visum nr. 2016-065 verleende op 1 december 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
1 december 2016, opgesteld door de Dienst Boekhouding.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- De opdracht “Aankoop huisbrandolie 2017-2018” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Comfort Energie nv,
Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt, tegen een korting per liter van € 0,0435 op de officiële prijzen.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 3 werkdagen.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-081.

Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2017, op
budgetcode 953/6112000.

3.

Nieuwe kaderovereenkomst GPMI - Goedkeuring

De toelichting wordt gegeven door diensthoofd sociale dienst Ann Boterberg. Raadslid Scheire stelt dat
er toch iets contradictorisch aan de nieuwe wetgeving is aangezien schorsen ook betekent dat het
bestuur zijn financiële tegemoetkoming verliest. De voorzitter beaamt dit en stelt dat dit ook een
opmerking van de VVSG was, die niet werd weerhouden. Raadslid Scheire stelt dat de
sanctioneringsmiddelen die er zijn, onvoldoende zijn om diegenen die moedwillig niet meewerken te
straffen. Raadslid Annaert maakt zich zorgen over wat er kan gebeuren als men weigert te tekenen. De
voorzitter antwoordt dat we dan het leefloon kunnen weigeren. Raadslid Annaert stelt dat het beter zou
zijn om in tekst te verwijzen naar de desbetreffende wetgeving als drukkingsmiddel. De voorzitter
antwoordt dat alle dossiers uiteraard naar Vast bureau moeten gebracht worden ter goedkeuring en dat
we juist proberen te vermijden om hoog taalgebruik en veel verwijzing naar wetgeving te vermijden om
zo laagdrempelig mogelijk te communiceren met cliënten.
De raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
Gelet op de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie;
Gelet op de omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016 houdende
wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- De kaderovereenkomst zoals voorgesteld wordt goedgekeurd door de raad.
Art.2.- De handtekenbevoegdheid voor deze kaderovereenkomsten wordt gedelegeerd naar het
diensthoofd van de sociale dienst.

4.

Beleids- en beheerscyclus (BBC) – goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Raadslid Scheire herhaalt zijn bezorgdheid dat we op basis van voorgestelde cijfers niet kunnen sturen
op functionele eenheden. De voorzitter herhaalt de belofte om er werk van de maken om in de toekomst
meer transparante cijfers toe te voegen (die niet wettelijk verplicht zijn).
Vooraleer het budget van boekjaar 2017 kan vastgesteld worden, dient er een aanpassing van het
meerjarenplan opgemaakt te worden.
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 d.d. 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het
financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief d.d. 22 maart 2013 aangaande instructies voor het opstellen van de
meerjarenplannen en de budgetten 2014 van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
Gelet op de omzendbrief d.d. 5 september 2014 aangaande de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 20142019;
Gelet op de vergadering van het managementteam d.d. 8 december 2016;
Gelet op het gunstig advies van het schepencollege d.d. 9 december 2016
Gelet op de toelichting van de OCMW-voorzitter;
Gelet op de bespreking in de huidige raadszitting;
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, Van der Helst Anne-Marie,
Vereecken Karlien).
Besluit
Art.1. – De aanpassing aan de meerjarenplanning 2014-2019 (beleidsnota en financiële nota) zoals
voorgesteld in het document in bijlage, wordt vastgesteld.
Art.2. – De aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 met bijlagen wordt aan de goedkeuring van de
gemeenteraad onderworpen.

5.

Beleids- en beheerscyclus (BBC) – goedkeuring budget 2017

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 d.d. 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het
financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief d.d. 22 maart 2013 aangaande instructies voor het opstellen van de
meerjarenplannen en de budgetten 2014 van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Gelet op de omzendbrief d.d. 5 september 2014 aangaande de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2015
Gelet op het voorgelegde budget 2016;
Gelet op de vergadering van het managementteam d.d. 8 december 2016;
Gelet op het gunstig advies van het schepencollege d.d. 9 december 2016;
Gelet op de toelichting van de OCMW-voorzitter;
Gelet op de bespreking in de huidige raadszitting;
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, Van der Helst Anne-Marie,
Vereecken Karlien).
Besluit:
Art.1.- Het budget voor het boekjaar 2017 met zijn toelichting wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het budget voor het boekjaar 2017 wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de gemeenteraad.
Art.3.- Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de bevoegde overheden.

6.

Toelichting realisaties 2016 en doelstellingen 2017 door diensthoofden en MAT

De diensthoofden van het woonzorghuis Molenkouter en leden van het managementteam lichten allen
in een korte presentatie van 5 minuten de belangrijkste realisaties van hun team in 2016 toe, alsook de
doelstellingen voor 2017.

7.

Varia

Afsluitende receptie
De voorzitter sluit de vergadering om 22u15.

Namens de Raad,
Op last,
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

