ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
LEBBEKE
ZITTING OCMW-RAAD D.D. 25 SEPTEMBER 2019
ZITTINGSVERSLAG

Aanwezig:

De Wolf Raf, Voorzitter OCMW-raad wnd.
Willems François, Heuvinck Ronny,
Van Keer Maria, Perdaens Frans,
Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
Uyttersprot Goedele, De Backer Christoph,
Pissens Ilse, Doran Ann, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, Saeys Freya,
De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck Evy,
De Cock Goedele, De Smet Charlotte,
Jansegers Werner, Lambrecht Els, Torck Mike,
Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther, OCMWraadsleden
Vermeir Luc, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Huyck Peter, Voorzitter OCMW-raad
Agenda:
De zitting wordt geopend om 21.31 uur.
OPENBARE VERGADERING
1. Secretariaat: Aktename verhindering en vervanging voorzitter
OCMW-raad.
--------------------------------------------------------------------Besluit:
De OCMW-raad neemt akte van het schrijven d.d. 12 september 2019
van Peter Huyck, voorzitter van de OCMW-raad, waarin hij
meedeelt dat hij verhinderd zal zijn voor de OCMW-raadszitting
van 25 september 2019 en zal vervangen worden door burgemeester
Raf De Wolf.

Tevens deelt hij mee dat hij zijn bevoegdheid tot ondertekening
van de stukken van de OCMW-raad aan hem overdraagt voor de
periode van 16 september 2019 tot en met 29 oktober 2019.
2. Secretariaat: Goedkeuring notulen en zittingsverslag
raadszitting d.d. 28/08/2019.
--------------------------------------------------------------------Raadslid Freya Saeys vraagt om net zoals bij de gemeenteraad de
vragen van de raadsleden op te nemen in de notulen.
De algemeen directeur antwoordt dat de vragen van de raadsleden
in de notulen kunnen geplakt worden.
Besluit:
De OCMW-raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de
raadszitting d.d. 28/08/2019 goed.
3. Secretariaat: Vertegenwoordiger van OCMW Lebbeke voor het
bijwonen van de algemene vergadering van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG vzw): mail VVSG d.d.
11/09/2019: geen afzonderlijke Algemene Vergadering afdeling
OCMW: kennisname.
--------------------------------------------------------------------Besluit:
De OCMW-raad neemt kennis van de mail d.d. 11/09/2019 waarbij
VVSG meedeelt dat zij geen afzonderlijke Algemene Vergadering
afdeling OCMW meer heeft.
4. Secretariaat: P&O-beleid: toetreding tot het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam
Poolstok cvba): goedkeuring.
--------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
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 Europese richtlijn 2014/24/EU, in het bijzonder art.
12 betreffende overheidsopdrachten tussen entiteiten in de
overheidssector (inhouse-opdrachten);
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, in
het bijzonder art. 30 betreffende de toepassing van de inhousedoctrine;
Gelet op 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, in het bijzonder Deel 3, Titel 1 betreffende de
deelname in rechtspersonen;
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. 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken;
Gelet op het voorstel om tot het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cvba, handelsnaam Poolstok cvba, toe te
treden;
Gelet op het advies van het vast bureau zitting d.d. 16/09/2019;
Motivatie:
Overwegende dat OCMW Lebbeke de dienstverlening, meer bepaald
het P&O-beleid in zijn globaliteit, verder wenst te
professionaliseren;
Overwegende dat consultancy in deze gespecialiseerde materie een
arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop
ervan bijzondere expertise vergt;
Overwegende de oprichting van het Vlaams Selectiecentrum voor
het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba) bij
decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en
Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de
Scheepvaart;
Overwegende het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot
deelneming en de wijziging van de opdracht van deze
vennootschap;
Overwegende de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd
op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 oktober 2015;
Overwegende het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap
van privaat recht is met uitsluitend vennoten uit de publieke
sector in Vlaanderen;

Overwegende het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en
momenteel ruim 300 vennoten telt, waaronder zowel lokale
besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven,
onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones,
hulpverleningszones;
Overwegende het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar
vennoten wordt geregeld in een beheersreglement;
Overwegende het feit dat Poolstok uitsluitend werkt voor haar
vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen
worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de
vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van
toepassing is;
Overwegende dat Poolstok een heel breed dienstenpakket levert
zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&Oactiviteiten (zoals organisatie van assessment centers,
doorlichting van organisaties, begeleiding bij
veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren
van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale
graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);
Overwegende dat Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende
dienstverleners na marktvergelijking en met toepassing van de
wet overheidsopdrachten;
Overwegende dat OCMW Lebbeke door toetreding tot Poolstok
gebruik kan maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs
als kwaliteit van de dienstverleners;
Overwegende dat Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert;
Overwegende dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op
reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is;
Overwegende dat gezien de quasi inhouse-kwalificatie, openbare
besturen die lid zijn van Poolstok, vrijgesteld zijn van de
toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de
diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten
geselecteerde dienstverleners gebruik te maken;
Overwegende dat Poolstok aan haar vennoten een netwerk van
professionele dienstverleners in de P&O- en consultancysector
garandeert;
Overwegende dat de toetreding geen verplichting tot afname
inhoudt en het bestuur dus zijn maximale keuzevrijheid behoudt;
Overwegende dat OCMW Lebbeke zodoende over een P&O-ondersteuning
op afroep beschikt zonder verdere verplichting en met behoud van
een maximale onafhankelijkheid;

Overwegende dat Poolstok niet in de plaats treedt van het
bestuur doch de rol opneemt van adviesverlening,
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die
door de externe leveranciers worden uitgevoerd;
Overwegende dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de
éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het
bestuur;
Overwegende dat voor elke 10 personeelsleden in dienst 3
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk € 24,79
moeten worden aangekocht;
Overwegende dat dit voor OCMW Lebbeke op (175
personeelsleden/10)(afronding naar hogere eenheid) x € 24,79 x 3
= 1.388,66 euro wordt geraamd;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 16/09/2019
gunstig advies heeft verleend;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: De OCMW-raad beslist om voor ondersteuning inzake het
P&O-beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cvba toe te treden.
Art. 2: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Nadia De
Landtsheer, bestuurssecretaris, aan de personeelsdienst en aan
Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
5. Secretariaat: Aankoop en plaatsing van woonunits in het kader
van de erkenningskalender en de infrastructuurtekorten:
vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden.
--------------------------------------------------------------------Schepen Goedele De Cock licht het agendapunt toe.
Raadslid Christoph De Backer vraagt wanneer de woonunits zouden
geplaatst worden en of er al plannen voor de nieuwbouw zijn.
Schepen Goedele De Cock antwoordt dat in dat kader nog volop
andere zaken worden bekeken. Er is dus nog geen datum om zich op
vast te pinnen.
Juridische grondslag:
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. 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. 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 24/04/2019 om 13
woonunits te plaatsen voor de realisatie van 4 bijkomende
woongelegenheden en om op deze wijze zo maximaal mogelijk een
oplossing voor de infrastructuurtekorten van woonzorgcentrum
‘Hof ter Veldeken’ te bieden;
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 12/06/2019 om
Elke Architectuur als architect aan te stellen;
Gelet op het voorstel voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de
overheidsopdracht voor het plaatsen van woonunits;
Gelet op het advies van het vast bureau zitting d.d. 16/09/2019;
Motivatie:
Overwegende dat de OCMW-raad zich in zitting d.d. 24/04/2019
akkoord heeft verklaard om 13 woonunits te plaatsen voor de
realisatie van 4 bijkomende woongelegenheden en om op deze wijze
zo maximaal mogelijk een oplossing voor de
infrastructuurtekorten te bieden;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 12/06/2019
beslist heeft om Elke Architectuur als architect aan te stellen;
Overwegende dat de OCMW-raad de plaatsingsprocedure moet
vaststellen;

Overwegende dat, gezien de raming van de waarde van deze
overheidsopdracht, de openbare procedure als plaatsingsprocedure
wordt voorgesteld;
Overwegende dat, gezien de raming van de waarde van deze
overheidsopdracht, de opdracht gepubliceerd zal moeten worden in
het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der
Aanbestedingen met de vermelding van de gegevens zoals bepaald
in Bijlage 4 van het Koninklijk besluit d.d. 18/04/2017;
Overwegende dat de OCMW-raad de voorwaarden van de opdracht
dient vast te stellen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het ontwerp lastenboek goed
te keuren;
Overwegende dat in het lastenboek de voorwaarden van de opdracht
zijn opgenomen;
Overwegende dat deze opdracht het leveren, plaatsen, aansluiten
en in dienst stellen van woonunits voor ouderen (uitbreiding van
het bestaande woonzorgcentrum) omvat;
Overwegende dat deze opdracht uit 2 delen bestaat:
- fase 1: leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van
4
woonunits voor ouderen en 1 unit als aansluiting/doorgang.
- fase 2: leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van
8
woonunits, 1 unit als verpleegpost en 2 units als
aansluitingsruimte;
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze opdracht uit te
schrijven als een opdracht tegen een globale prijs, wat betekent
dat de forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de
opdracht of van elke post dekt;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 16/09/2019
gunstig advies heeft verleend;
Besluit:
16 ja-stemmen (Van Keer Maria, Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
De Wolf Raf, Uyttersprot Goedele, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck
Evy, De Cock Goedele, De Smet Charlotte, Lambrecht Els, Torck
Mike, Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther)
8 stemmen onthouding (Willems François, Heuvinck Ronny, Perdaens
Frans, De Backer Christoph, Pissens Ilse, Doran Ann, Saeys
Freya, Jansegers Werner)

Art. 1: De OCMW-raad beslist om voor de overheidsopdracht voor
het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van
woonunits voor ouderen (uitbreiding van het bestaande
woonzorgcentrum) de openbare procedure als plaatsingsprocedure
vast te stellen.
Art. 2: De OCMW-raad beslist dat de opdracht in het
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der
Aanbestedingen gepubliceerd moet worden.
Art. 3: De OCMW-raad keurt het voorgelegde ontwerp lastenboek
voor deze overheidsopdracht goed.
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Johan
D’Haene, interim-directeur WZC, aan Marianne De Munck, juriste,
aan Sven De Ridder, diensthoofd omgeving, en aan Filip Saeys,
adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
6. 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.
--------------------------------------------------------------------Schepen Goedele Uyttersprot licht het agendapunt toe.
Raadslid Christoph De Backer zegt dat hij in het verleden heeft
gemerkt dat er vaak meer gekeken wordt naar de prijs i.p.v. naar
de kwaliteit. Hij stelt dat de kwaliteit van de via CREAT
geleverde producten niet altijd zaligmakend is.
De burgemeester antwoordt dat er nog altijd een vergelijking
wordt gemaakt en er dus niet per definitie via CREAT wordt
besteld.
Juridische grondslag:
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. 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. 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken;
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;
Gelet op het advies van het vast bureau zitting d.d. 09/09/2019;
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;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 09/09/2019
gunstig advies heeft verleend;
Besluit:
16 ja-stemmen (Van Keer Maria, Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
De Wolf Raf, Uyttersprot Goedele, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck
Evy, De Cock Goedele, De Smet Charlotte, Lambrecht Els, Torck
Mike, Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther)
8 stemmen onthouding (Willems François, Heuvinck Ronny, Perdaens
Frans, De Backer Christoph, Pissens Ilse, Doran Ann, Saeys
Freya, Jansegers Werner)
Art. 1: De OCMW-raad beslist om een nieuwe opdracht voor de huur
van 5 multifunctionals/kopieerapparaten voor een periode van 60
maanden uit te schrijven.
Art. 2: De OCMW-raad beslist om deze opdracht bij wijze van
samenaankoop via de aankoop- en dienstencentrale CREAT te
gunnen.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr.
Jelle Van Damme, deskundige administratie/ICT en aan de heer
Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
7. Secretariaat: Aankoop en levering van kantoorbenodigdheden en
papierwaren: vaststellen plaatsingsprocedure.
--------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
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. 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. 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken;
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;
Gelet op het advies van het vast bureau zitting d.d. 09/09/2019;
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;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 09/09/2019
gunstig advies heeft verleend;
Besluit:
16 ja-stemmen (Van Keer Maria, Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
De Wolf Raf, Uyttersprot Goedele, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck
Evy, De Cock Goedele, De Smet Charlotte, Lambrecht Els, Torck
Mike, Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther)
8 stemmen onthouding (Willems François, Heuvinck Ronny, Perdaens
Frans, De Backer Christoph, Pissens Ilse, Doran Ann, Saeys
Freya, Jansegers Werner)
Art. 1: De OCMW-raad beslist om een nieuwe opdracht voor de
aankoop van kantoorbenodigdheden en papierwaren uit te
schrijven.
Art. 2: De OCMW-raad beslist om deze opdracht bij wijze van
samenaankoop via de aankoop- en dienstencentrale CREAT te
gunnen.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr.
Jelle Van Damme, deskundige administratie/ICT en aan de heer
Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
8. Secretariaat: Aankoop en levering van schoonmaakproducten:
vaststellen plaatsingsprocedure.
--------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
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. 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. 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken;
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;
Gelet op het advies van het vast bureau zitting d.d. 09/09/2019;
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 op heden geen overeenkomst voor
schoonmaakproducten heeft lopen;
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;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 09/09/2019
gunstig advies heeft verleend;
Besluit:

16 ja-stemmen (Van Keer Maria, Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
De Wolf Raf, Uyttersprot Goedele, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck
Evy, De Cock Goedele, De Smet Charlotte, Lambrecht Els, Torck
Mike, Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther)
8 stemmen onthouding (Willems François, Heuvinck Ronny, Perdaens
Frans, De Backer Christoph, Pissens Ilse, Doran Ann, Saeys
Freya, Jansegers Werner)
Art. 1: De OCMW-raad beslist om een opdracht voor de aankoop van
schoonmaakproducten uit te schrijven.
Art. 2: De OCMW-raad beslist om deze opdracht bij wijze van
samenaankoop via de aankoop- en dienstencentrale CREAT te
gunnen.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr.
Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris, en aan de heer Filip
Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
9. Sociale dienst: Lokaal Opvang Initiatief: kennisname vraag
Fedasil naar bijkomende plaatsen in de individuele opvang en
bevraging lokale besturen. Goedkeuring voorstel om geen extra
LOI-plaatsen te creëren.
--------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 77 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal
bestuur betreffende de volheid van bevoegdheid van de OCMW-raad
voor de aangelegenheden die aan het OCMW door of krachtens de
wet of het decreet zijn toevertrouwd;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet d.d. 12/01/2007 betreffende de opvang van
asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 06/02/2019
betreffende de creatie van opvangplaatsen voor het LOI;
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 28/01/2019
betreffende de creatie van opvangplaatsen voor het LOI;
Gelet op het schrijven van Fedasil, ontvangen op 29/06/2018,
betreffende de afbouw van het individueel opvangnetwerk;
Gelet op het schrijven van Fedasil, ontvangen op 20/12/2018,
betreffende de creatie van nieuwe opvangplaatsen Lokaal
Opvanginitiatief;

Gelet op het schrijven van Fedasil, ontvangen op 01/08/2019,
betreffende de nood aan bijkomende plaatsen in de individuele
opvang en bevraging lokale besturen;
Gelet op het advies van het vast bureau d.d. 26/08/2019;
Motivatie:
Overwegende dat OCMW Lebbeke op 29/06/2018 een schrijven ontving
van Fedasil in verband met de afbouw van het individueel
opvangnetwerk;
Overwegende dat ten gevolge van het dalend aantal verzoeken om
internationale bescherming de bezettingsgraad van het
opvangnetwerk van het Federaal Agentschap voor de opvang van
verzoekers om internationale bescherming in dalende lijn bleef
gaan;
Overwegende dat hierdoor de regering eind maart 2018 besliste om
het opvangnetwerk voor verzoekers van internationale bescherming
verder af te bouwen;
Overwegende dat gezien de omvang van de voorziene besliste
afbouw het Agentschap zich genoodzaakt zag om een aantal
plaatsen binnen het LOI van Lebbeke op te zeggen, namelijk 11
plaatsen;
Overwegende dat bij de opstart van het LOI in 2016, er 21
plaatsen waren;
Overwegende dat wegens het tekort aan opvangplaatsen OCMW Lebbeke op
20/12/2018 een schrijven van Fedasil ontving betreffende de creatie
van nieuwe opvangplaatsen Lokaal Opvanginitiatief;
Overwegende dat het Agentschap op zoek was naar structurele
oplossingen;
Overwegende dat het Agentschap bijgevolg aan OCMW Lebbeke de
mogelijkheid heeft geboden om plaatsen te creëren of te verlengen via
een opvangconventie van onbepaalde duur;
Overwegende dat een kortere duur eveneens mogelijk was;
Overwegende dat de OCMW-raad zich in zitting d.d. 06/02/2019 akkoord
verklaarde om in te tekenen op dit aanbod voor volgende woningen:

- Koning Albert 1 straat 60: plaats voor 3 alleenstaande mannen:
uitbreiding van 1 plaats mogelijk zonder extra aanpassingen;
- Baasrodestraat 64: plaats voor 1 familie van 3: uitbreiding
van 1
plaats mogelijk zonder extra aanpassingen;
- Sasbaan 3: aanwenden voor LOI, plaats voor een gezin van drie
personen, na de crisisopvang. Indien de woning in de toekomst
niet
bewoond is door een LOI bewoner én er vraag is voor
crisisopvang,

kunnen de plaatsen binnen het LOI geschorst worden en kan er
crisisopvang doorgaan;
Overwegende dat er op heden 15 LOI plaatsen in Lebbeke zijn;
Overwegende dat OCMW-Lebbeke op 01/08/2019 een schrijven van
Fedasil heeft ontvangen met de vraag naar bijkomende plaatsen in
de individuele opvang en de vraag voor het invullen van een
enquête;
Overwegende dat er nog steeds de mogelijkheid is om bijkomende
conventies van onbepaalde duur af te sluiten;
Overwegende dat het Agentschap zich ertoe engageert dat alle
nieuwe plaatsen die beschikbaar gesteld worden voor 01/10/2019
gegarandeerd minstens één jaar openblijven;
Overwegende dat om tegemoet te komen aan de vraag naar meer
zekerheid, het Agentschap voorstelt om het aantal plaatsen zoals
vastgesteld na de afbouw in 2018 (voor het LOI van Lebbeke is
dit 10) te beschouwen als een structurele ‘minimale capaciteit’;
Overwegende dat om de nood van het Agentschap aan bijkomende
opvangcapaciteit te verzoenen met voldoende garanties naar OCMWLebbeke toe, volgende regel wordt ingevoerd:
- Indien OCMW-Lebbeke 20% extra opvangplaatsen opent of
geopend heeft ten opzichte van de minimale capaciteit vóór
01/10/2019, verhoogt het Agentschap voor de vastgestelde
minimale capaciteit de opzegperiode van 6 naar 12 maanden.
Zo wilt het Agentschap de besturen die ervoor kiezen een
bijkomende inspanning te leveren een voldoende stabiele
basis bieden. Aangezien OCMW-Lebbeke reeds 5 bijkomende LOI
plaatsen heeft gecreëerd, zal voor de vastgestelde minimale
capaciteit (10 plaatsen), de opzegperiode van 6 naar 12
maanden verhogen;
Overwegende dat, aangezien OCMW-Lebbeke in 2019 5 extra plaatsen
gecreëerd heeft, voorgesteld wordt om voorlopig geen extra
plaatsen te creëren;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 26/08/2019
gunstig advies verleend heeft om voorlopig geen extra plaatsen
te creëren;
Overwegende dat het Agentschap beseft dat de scherpe afbouw, die
doorgevoerd werd in 2018, een grote impact heeft gehad op de
werking van de LOI’s;
Overwegende dat er daarom een bevraging naar de lokale besturen
is naar hoe ze de samenwerking duurzaam kunnen maken en naar hoe
het Agentschap hierin tegemoet kan komen;

Overwegende dat de enquête vóór 31/08/2019 diende ingevuld te
worden;
Overwegende dat het vast bureau zich in zitting d.d. 26/08/2019
akkoord heeft verklaard met het voorstel van de ingevulde
enquête;
Besluit:
16 ja-stemmen (Van Keer Maria, Buggenhout Gunther, Bosman Nele,
De Wolf Raf, Uyttersprot Goedele, Van Herreweghe Guido,
Vanderstraeten Jan, De Mol Reinout, Macharis Bo, Van Ransbeeck
Evy, De Cock Goedele, De Smet Charlotte, Lambrecht Els, Torck
Mike, Van Stappen Reinoud, Van Haut Gunther)
8 stemmen onthouding (Willems François, Heuvinck Ronny, Perdaens
Frans, De Backer Christoph, Pissens Ilse, Doran Ann, Saeys
Freya, Jansegers Werner)
Art. 1: De OCMW-raad beslist om voorlopig geen extra LOI
plaatsen te creëren. OCMW-Lebbeke heeft immers in 2019 reeds 5
bijkomende opvangplaatsen gecreëerd.
Art. 2: De OCMW-raad neemt kennis van de ingevulde enquête.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Lien
Verhulst, maatschappelijk assistente, aan mevr. Sofie Vermeir,
hoofdmaatschappelijk assistente, en aan de heer Filip Saeys,
adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
10. Sociale dienst: Toelage participatie en sociale activering
2019: goedkeuring van het voorstel om van de toelage gebruik
te maken.
--------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 77 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal
bestuur betreffende de volheid van bevoegdheid van de OCMW-raad
voor de aangelegenheden die aan het OCMW door of krachtens de
wet of het decreet zijn toevertrouwd;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd bij wet
d.d. 05/08/1992;
Gelet op de wet d.d. 02/04/1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het Koninklijk besluit d.d. 29/07/2019 houdende
maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de
OCMW’s voor het jaar 2019;
Gelet op het gunstig advies van het vast bureau zitting d.d.
02/09/2019;
Motivatie:
Overwegende dat tewerkstelling de beste hefboom blijft om de
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken;
Overwegende dat voor veel mensen de “opstap” naar werk echter
veel te hoog is en blijft;
Overwegende dat om de afstand met de arbeidsmarkt te
verkleinen en de maatschappelijke integratie te bevorderen,
het belangrijk is om ook op participatie en sociale
activering in te zetten;
Overwegende dat participatie en sociale activering, zoals in
deze context omschreven, als doel heeft om de
maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal
isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle
activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel
als een eerste stap in een traject voor socio-professionele
inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere)
betaalde tewerkstelling;
Overwegende dat sinds 2017 de toelage participatie en sociale
activering grondig hervormd werd met als doel om de bestaande
drie toelagen te harmoniseren en te vereenvoudigen tot één
stelsel;
Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld werd om ook
in 2019 van de toelage participatie en sociale activering
voor OCMW-gebruikers gebruik te maken;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 02/09/2019 de
voorstellen gunstig geadviseerd heeft;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: De OCMW-raad beslist om gebruik te maken van de
toelage participatie en sociale activering, overeenkomstig
het Koninklijk Besluit d.d. 29/07/2019 houdende maatregelen
ter bevordering van de participatie en sociale activering van
de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor het
jaar 2019.

Art. 2: De OCMW-raad beslist om de kosten van de deelnemers
verbonden aan de collectieve modules volledig via de
maatregel ten laste te nemen.
Art. 3: De OCMW-raad beslist dat, teneinde de gebruikers van
de dienstverlening van het OCMW te sensibiliseren, de
gebruikers 20% van de kosten met eigen middelen dienen te
financieren. De financiering vanuit de verleende subsidie
wordt tot 80% van de netto-kostprijs beperkt, met een maximum
van 250 euro per gebruiker voor het luik bevorderen van
participatie en sociale activering en met een maximum van 300
euro per gebruiker voor het luik bestrijden van
kinderarmoede.
Art. 4: De OCMW-raad beslist dat er, bij uitzondering en om
redenen van redelijkheid en billijkheid, van de algemene
regel vermeld in art. 3 bij individuele beslissing door het
BCSD, kan worden afgeweken.
Art. 5: De OCMW-raad beslist tot de ten laste name van
aanvragen eersteleeftijdsmelk via Kind&Gezin via het luik
bestrijden kinderarmoede. Bij elke aanvraag wordt een dossier
aan het BCSD voorgelegd.
Art. 6: De OCMW-raad beslist dat, in toepassing van artikel
61 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
OCMW’s, het OCMW samenwerkingsverbanden kan afsluiten met
organisaties met het oog op de bevordering van de
participatie en sociale activering van de gebruikers.
Art. 7: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr.
Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente, aan de
financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunctfinancieel directeur, overgemaakt.

 De raad neemt kennis dat de volgende vergadering plaatsvindt
op woensdag 30/10/2019 – aansluitend op de vergadering van de
gemeenteraad - in de raadszaal van het gemeentehuis, Grote
Plaats 1, 9280 Lebbeke.

VRAGEN RAADSLEDEN
Raadslid Guido Van Herreweghe stelt zich vragen bij het
opnamebeleid in het woonzorgcentrum. Hij verwijst naar iemand
die op de eerste plaats stond op de wachtlijst. Ondertussen zijn
er twintig overlijdens geweest en de betrokkene is nog steeds
niet opgenomen. Zondagnacht is zij gevallen en heeft zij haar
heup gebroken.

Schepen Goedele De Cock antwoordt dat er niets is veranderd aan
het opnamebeleid. Ze zegt dat de plaatsen niet worden toebedeeld
aan de hand van de plaats op de lijst maar op basis van een
codering.
Raadslid Guido Van Herreweghe vraagt of men dan kreupel moet
zijn om te worden opgenomen.
De burgemeester antwoordt dat zal nagevraagd worden hoe het
precies zit met de opnamemogelijkheden van de betrokkene.
Raadslid Christoph De Backer zegt dat de coderingen gegeven
worden door een hoofdverpleegkundige en dat bewoners van de
serviceflats voorrang hebben.
De zitting wordt gesloten om 21.45 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter OCMW-raad wnd.

Vermeir Luc

De Wolf Raf

