Wichelen, 15/05/2018

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DINSDAG 24 APRIL 2018
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire, AnneMarie Van der Helst, Karlien Vereecken: raadsleden;
Inge Van Steendam: voorzitter wnd.;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.
Raymonda De Geyter: raadslid;
Christoph Van de Wiele: voorzitter

De zitting wordt geopend om 20:02 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de openbare zitting van de raad van 27 maart 2018 worden goedgekeurd.

2.

OCMW vereniging 'Weldenderend' - vraag tot toetreding OCMW Dendermonde - goedkeuring

De raad,
Gelet op de raadsbeslissing dd. 25 april 2017 waarin werd goedgekeurd om in te stappen in de
OCMW-vereniging Weldenderend.
Gelet op het schrijven van het OCMW Dendermonde waarin, in navolging van artikel 12 van de
statuten van de vereniging Weldenderend, aan de leden wordt gevraagd om toe te stemmen in de
toetreding van OCMW Dendermonde tot de vereniging Weldenderend;
Overwegende dat de Raad van Beheer van de vereniging de toetreding positief evalueerde in de
vergadering van 21/03/2017;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Weldenderend definitief zal beslissen over de
toetreding;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, met latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen;
Besluit:
Art. 1 – Er wordt akkoord gegaan met de toetreding van OCMW Dendermonde tot de vereniging
Weldenderend;

Art. 2 – Dit besluit zal opgenomen worden op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt
doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen.

3.

Goedkeuring selectieleidraad masterplan

Overwegende dat OCMW Wichelen het Zorgproject Molenkouter wenst te realiseren zoals besloten
op de OCMW-raad van 20 juni 2017 en dat OCMW Wichelen hiervoor thans – na de eerdere
aanduiding van de architect – een aannemer wenst aan te duiden (“Opdracht”);
Overwegende dat de werkenopdracht globaal in de markt wordt geplaatst (en niet in percelen wordt
onderverdeeld) onder meer omwille van de bouwteamsamenwerking die wordt beoogd;
Overwegende dat OCMW Wichelen voor deze Opdracht wenst over te gaan tot de opstart van een
mededingingsprocedure met onderhandeling op grond van artikel 38, a), b) en c) van de Wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016; Dat de toepassing van de mededingingsprocedure met
onderhandeling wordt gerechtvaardigd in artikel 7 van de Selectieleidraad die als bijlage 1 aan deze
beslissing wordt gevoegd (waardoor deze rechtvaardiging moet worden geacht integraal deel van
deze beslissing uit te maken);
Overwegende dat met betrekking tot de Opdracht een ontwerp van selectieleidraad werd opgesteld
(cfr. Bijlage 1 aan deze beslissing); Dat OCMW Wichelen voormeld ontwerp wenst goed te keuren;
Overwegende dat OCMW Wichelen de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de finalisering van
de selectieleidraad, de beoordeling van de ingediende aanvragen tot deelneming en het voeren van
de briefwisseling met de kandidaten, aan DLA Piper Avenue Louise 106 – 1050 Brussel, wenst te
delegeren;
Overwegende dat OCMW Wichelen tevens de bevoegdheid tot kennisgeving aan de kandidaten van
de (in de toekomst te nemen) gemotiveerde selectiebeslissing aan DLA Piper Avenue Louise 106 –
1050 Brussel, wenst te delegeren;
Besluit:
Art.1.- De OCMW-raad van OCMW Wichelen beslist om voor de werkenopdracht in het kader van de
realisatie van het Zorgproject Molenkouter een mededingingsprocedure met onderhandeling op te
starten;
Art.2.- De OCMW-raad keurt de ontwerpversie van de selectieleidraad, zoals gevoegd als bijlage bij
deze gemotiveerde beslissing, goed;
Art.3.- De OCMW-raad delegeert de bevoegdheid met betrekking tot de finalisering van de
selectieleidraad, de beoordeling van de ingediende aanvragen tot deelneming en het voeren van de
briefwisseling met de kandidaten aan DLA Piper Avenue Louise 106 – 1050 Brussel;
Art.4.- De OCMW-raad delegeert tevens de bevoegdheid tot kennisgeving aan de kandidaten van de
(in de toekomst te nemen) gemotiveerde selectiebeslissing aan DLA Piper Avenue Louise 106 – 1050
Brussel.

4.

Kennisname schrijven de Vlaamse Waterweg

De raad neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Waterweg betreffende de onteigening van
perceel gelegen te Wichelen, 1e afd., Sie A, nr. 620P2 voor een oppervlakte van 31 m².

5.

Varia OZ

Raadslid Leunis vraagt flikkerend televisiescherm na te kijken in de Suikerstraat. Werd doorgegeven.

De zitting wordt gesloten om 20:12 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter wnd.,

Melissa De Jaeger

Inge Van Steendam

