ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 09 SEPTEMBER 2019
NOTULEN

Aanwezig:

De Wolf Raf, Voorzitter Vast Bureau
Uyttersprot Goedele, Vanderstraeten Jan, Van Keer Maria, Torck Mike,
De Cock Goedele, Leden Vast Bureau
Vermeir Luc, Algemeen directeur

Agenda:
De zitting wordt geopend om 13.42 uur.
1. Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 02/09/2019.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 02/09/2019 goed.
2.

Secretariaat: Levering en installatie van vijf kopieerapparaten/multifunctionals voor het
Sociaal Huis (3), voor kinderopvang 't Kwakkeltje (1) en voor woon- en zorgcentrum ‘Hof
ter Veldeken’ (1) met een huurperiode van 60 maanden incl. onderhoudscontract:
vaststellen plaatsingsprocedure.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §1 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het voorbereiden van de beraadslagingen en de
besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 78, 10° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d.
14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
van de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informati en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/08/2019 betreffende de toetreding tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT;
Gelet op het voorstel om een nieuwe opdracht voor de huur van 5
multifunctionals/kopieerapparaten voor een periode van 60 maanden uit te schrijven;
Motivatie:
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 14/01/2015 beslist heeft om de huur van een
multifunctional/kopieerapparaat Xerox Workcentre 7830 voor kinderopvang ’t Kwakkeltje met
ingang van 01/02/2015 en voor een periode van 60 maanden aan XsolveIT te gunnen;
Overwegende dat dit contract op 29/02/2020 ten einde loopt;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 15/11/2016 beslist heeft om de huur van 3
multifunctionals/kopieerapparaten (1 voor de dienst interne zaken, 1 voor de sociale dienst en
1 voor woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’) met ingang van 01/01/2017 en voor een
periode van 36 maanden aan XsolveIT te gunnen;
Overwegende dat deze contracten op 31/12/2019 ten einde lopen;
Overwegende dat deze gunning met een multifunctional/kopieerapparaat voor de financiële
dienst werd uitgebreid;
Overwegende dat dit contract op 30/04/2020 ten einde loopt;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 28/08/2019 beslist heeft om tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT, toe te treden;
Overwegende dat met de toetreding tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
een samenaankoop via de aankoop- en dienstencentrale CREAT (Farys) mogelijk is;

Overwegende dat de aankoop- en dienstencentrale CREAT de opdracht voor multifunctionele
apparaten aan de firma Ricoh heeft gegund;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Lebbeke momenteel reeds gebruik maakt van
kopieerapparaten van de firma Ricoh (via de aankoop- en dienstencentrale CREAT) en hierover
tevreden is;
Overwegende dat, gezien de integratie tussen gemeente en OCMW, het aangewezen is om
hetzelfde type kopieerapparaten te gebruiken;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau geeft gunstig advies om een nieuwe opdracht voor de huur van 5
multifunctionals/kopieerapparaten voor een periode van 60 maanden uit te schrijven.
Art. 2: Het vast bureau geeft gunstig advies om deze opdracht bij wijze van samenaankoop via
de aankoop- en dienstencentrale CREAT te gunnen.
Art. 3: Het vast bureau geeft de opdracht om dit dossier ter goedkeuring aan de OCMW-raad
voor te leggen.
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Jelle Van Damme, deskundige
administratie/ICT en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
3.

Secretariaat: Aankoop en levering van kantoorbenodigdheden en papierwaren: vaststellen
plaatsingsprocedure.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §1 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het voorbereiden van de beraadslagingen en de
besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 78, 10° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d.
14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
van de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informati en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/08/2019 betreffende de toetreding tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT;
Gelet op het voorstel om een nieuwe opdracht voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en
papierwaren uit te schrijven;
Motivatie:
Overwegende dat gemeentebestuur Lebbeke de kantoorbenodigdheden en papierwaren bij
Lyreco besteld via de aankoop- en dienstencentrale CREAT;
Overwegende dat OCMW Lebbeke de kantoorbenodigdheden en papierwaren eveneens bij
Lyreco besteld, maar via een samenaankoop georganiseerd door VVSG;
Overwegende dat de voorwaarden via de aankoop- en dienstencentrale CREAT voordeliger zijn
dan de voorwaarden via VVSG;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 28/08/2019 beslist heeft om tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT, toe te treden;
Overwegende dat het voor OCMW Lebbeke, door de toetreding tot de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services, mogelijk is om op de aankoop- en dienstencentrale CREAT (Farys)
beroep te doen;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau geeft gunstig advies om een nieuwe opdracht voor de aankoop van
kantoorbenodigdheden en papierwaren uit te schrijven.
Art. 2: Het vast bureau geeft gunstig advies om deze opdracht bij wijze van samenaankoop via
de aankoop- en dienstencentrale CREAT te gunnen.
Art. 3: Het vast bureau geeft de opdracht om dit dossier ter goedkeuring aan de OCMW-raad
voor te leggen.

Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Jelle Van Damme, deskundige
administratie/ICT en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
4.

Secretariaat: Aankoop en levering van schoonmaakproducten: vaststellen
plaatsingsprocedure.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §1 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het voorbereiden van de beraadslagingen en de
besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 78, 10° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d.
14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
van de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informati en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/08/2019 betreffende de toetreding tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 29/04/2019 om
over te schakelen naar het groene gamma poetsproducten van aanbieder Salubris binnen
CREAT;
Gelet op het voorstel om een opdracht voor de aankoop van schoonmaakproducten uit te
schrijven;
Motivatie:

Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 28/08/2019 beslist heeft om tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT, toe te treden;
Overwegende dat het voor OCMW Lebbeke, met de toetreding tot de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services, mogelijk is om op de aankoop- en dienstencentrale CREAT (Farys)
beroep te doen;
Overwegende dat OCMW Lebbeke tot op heden geen overeenkomst voor
schoonmaakproducten heeft afgesloten;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting d.d. 29/04/2019
beslist heeft om over te schakelen naar het groene gamma poetsproducten van aanbieder
Salubris binnen CREAT;
Overwegende dat het, gezien de integratie tussen gemeente en OCMW, aangewezen is om
dezelfde schoonmaakproducten te gebruiken;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau geeft gunstig advies om een opdracht voor de aankoop van
schoonmaakproducten uit te schrijven.
Art. 2: Het vast bureau geeft gunstig advies om deze opdracht bij wijze van samenaankoop via
de aankoop- en dienstencentrale CREAT te gunnen.
Art. 3: Het vast bureau geeft de opdracht om dit dossier ter goedkeuring aan de OCMW-raad
voor te leggen.
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Nadia De Landtsheer,
bestuurssecretaris, en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
5.

Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker poetsdienst in contractueel
dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, met ingang van 03/10/2019 en voor
een periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

6.

Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker warme maaltijden in
contractueel dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, vanaf 14/10/2019 en
voor een periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

7.

Personeelsdienst: Aanstelling van een deeltijds animator niveau B in contractueel
dienstverband met een prestatie van 11,4 uur per week, vanaf 01/10/2019 en voor een
periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

8.

Personeelsdienst: Aanstelling van een voltijds medewerker
onderhoud/keuken/buurtrestaurant in contractueel dienstverband met een prestatie van
38 uur per week, overeenkomstig art. 60 §7 van de organieke wet betreffende de OCMW's,
vanaf 02/10/2019 en voor een periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

9.

Personeelsdienst: Aanstelling van een voltijds technisch assistent in contractueel
dienstverband met een prestatie van 38 uur per week, overeenkomstig art. 60 §7 van de
organieke wet betreffende de OCMW's, vanaf 01/10/2019 en voor een periode van 6
maanden.
----------------------------------------------------------------------

10. Sociale dienst: Sociaal beleid: Huis van het Kind Lebbeke: Lokaal Loket Kinderopvang:
software: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 5° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het
begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op artikel 84, §3, 4° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende
de bevoegdheid van het vast bureau voor het voeren van de plaatsingsprocedure voor
overheidsopdrachten, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d.
14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013
betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 14/02/2017 betreffende de gunning van de
webapplicatie ‘Kinderopvangwijzer Lebbeke’ aan de firma Vandasin;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 27/02/2019 betreffende de vaststelling van het
begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op de subsidieoproep d.d. 28/02/2019 van Kind & Gezin voor het Lokaal Loket
Kinderopvang;
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 13/05/2019 tot het indienen van een aanvraag
subsidie Lokaal Loket Kinderopvang bij Kind & Gezin;
Gelet op het voorstel om het huidige pakket van de firma Vandasin met een loketmodule uit te
breiden;
Motivatie:
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 14/02/2017 beslist heeft om de webapplicatie
‘Kinderopvangwijzer Lebbeke’ van de firma Vandasin aan te kopen en om deze webapplicatie
met ingang van 01/04/2017 te implementeren;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 13/05/2019 beslist heeft om een aanvraag
subsidie Lokaal Loket Kinderopvang bij Kind & Gezin in te dienen;
Overwegende dat de subsidie voor Lebbeke € 3.508,81 zou bedragen;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 13/05/2019 kennis nam dat het Lokaal Loket
Kinderopvang aan volgende vereisten moet voldoen om voor een subsidie in aanmerking te
komen:
* Registratie van alle unieke opvangvragen die bij het Lokaal Loket Kinderopvang worden
gesteld, volgens de richtlijnen vermeld in de brochure Lokaal Loket Kinderopvang,
* Informeren van gezinnen binnen een redelijke termijn over beschikbare
kinderopvangplaatsen en hen indien nodig in contact brengen met de opvanglocaties.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de noden van kwetsbare gezinnen,
* Samenwerking met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied en met instanties
die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben,
* Informeren van externe partners (lokale besturen, organisatoren en Kind & Gezin) over de
vragen naar kinderopvangplaatsen,
* Meewerken aan de doelstellingen van het Huis van het Kind;
Overwegende dat de huidige webapplicatie ‘Kinderopvangwijzer Lebbeke’ van de firma
Vandasin niet aan al deze vereisten voldoet;
Overwegende dat aan volgende firma’s gevraagd werd om een offerte in te dienen voor een
applicatie die aan de nodige vereisten voldoet:
* Cubitec, 2100 Antwerpen,
* Tactics, Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen,
* Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge,

* Vandasin, Burg. Vandenbogaerdelaan 54, 8870 Izegem,
* Sanmax Projects, Incubathor, Thor Park 8300, 3600 Genk,
* Infano vzw, Keizerstraat 35, 1740 Ternat;
Overwegende dat volgende firma’s een offerte hebben ingediend (bedragen excl. btw):
Software
Opstartkost
Onderhoudskost
Totale kost eerste jaar
aanbieder
(incl. 21% BTW)
Cubitec
€ 5.000,00
€ 5.000,04/jaar
€ 12.100,04
Tactics
€ 16.650,00
€ 18.078,07/jaar
€ 42.020,97
Vanden Broele
€ 1.400,00
€ 2.250,00/jaar
€ 4.416,50
Sanmax
€ 4.240,00 – €
€ 567,00/jaar
€ 6.203,67
4.560,00
Vandasin
€ 600,00
€ 360,00/jaar
€ 1.161,60
Overwegende dat het aanbod van Tactics en Cubitec meer gericht is op een grootstedelijke
context;
Overwegende dat het aanbod van de firma’s Vanden Broele en Sanmax naast de basis ook
enkele uitgebreidere functies biedt;
Overwegende dat het aanbod van de firma Vandasin een uitbreiding op de huidige
webapplicatie ‘Kinderopvangwijzer’ is;
Overwegende dat de loketmodule van de firma Vandasin enkel de basis biedt, maar erg
eenvoudig in gebruik is;
Overwegende dat de webapplicatie van de firma Vandasin mee kan evolueren met de
wijzigende regelgeving;
Overwegende dat gezien de kostprijs en de ervaring met de applicatie van de firma Vandasin
voorgesteld wordt om de software voor het Lokaal Loket Kinderopvang aan de firma Vandasin
te gunnen;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om voor het Lokaal Loket Kinderopvang gebruik te maken van
een applicatie die aan de vereisten voor een subsidieaanvraag Lokaal Loket Kinderopvang
voldoet.
Art. 2: Het vast bureau beslist om de applicatie voor het Lokaal Loket Kinderopvang te gunnen
aan de firma Vandasin, Burg. Vandenbogaerdelaan 54, 8870 Izegem. Het vast bureau beslist om
hiervoor het huidige pakket van de firma Vandasin met de loketmodule uit te breiden.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de heer Pieter Danckaert, maatschappelijk
assistent, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur,
overgemaakt.

De zitting wordt gesloten om 13.43 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau

Vermeir Luc

De Wolf Raf

