ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 06 JANUARI 2020
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 13.45 uur.
1. Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 23/12/2019.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 23/12/2019 goed.
2. Secretariaat: Aankoop van hardware voor de werkplek: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 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, de gunning en
de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op 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 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 de OCMW-raad d.d. 18/12/2019 om een opdracht voor de aankoop
van hardware voor de werkplek uit te schrijven en om deze opdracht via de aankoopcentrale
CREAT te realiseren;
Motivatie:
Overwegende dat de huidige laptops van OCMW Lebbeke erg verouderd zijn en aan
vernieuwing toe zijn;
Overwegende dat er gekozen wordt voor laptops van het type Dell Latitude 5500, gelijkaardig
aan deze van het gemeentebestuur, gezien de integratie van beide besturen;
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
het voor OCMW Lebbeke mogelijk is beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT;
Overwegende dat de aankoopcentrale CREAT de opdracht voor de aankoop van hardware voor
de werkplek aan de firma Xylos nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen, heeft gegund;
Overwegende dat de laptops van het type Dell Latitude 5500 bij de firma Xylos nv aan
voordelige tarieven beschikbaar zijn;
Overwegende dat het bestuur gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst kan
instappen en bestellen;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 18/12/2019 beslist heeft om een opdracht voor
de aankoop van hardware voor de werkplek uit te schrijven en om deze opdracht via de
aankoopcentrale CREAT te realiseren;
Gelet op het visum d.d. 30/12/2019 van de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de opdracht voor de aankoop van hardware voor de werkplek
te plaatsen bij de opdrachtnemer Xylos nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen, aan wie de

opdracht is gegund door de aankoopcentrale CREAT onder de voorwaarden vastgesteld in de
opdrachtdocumenten met volgende te hanteren prijzen:
- Dell Latitude 5500, 16GB, 256SSD 15,6i: € 1.043,64/stuk excl. BTW.
=>20 stuks: € 20.872,80 excl. BTW.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op:
* rekeningnummer 2410000 – Informaticamateriaal –
Gemeenschappelijke goederen – beleidsitem 019000,
* rekeningnummer 2410000 – Informaticamateriaal –
Gemeenschappelijke goederen – beleidsitem 090000,
* rekeningnummer 2410000 – Informaticamateriaal –
Gemeenschappelijke goederen – beleidsitem 094501,
* rekeningnummer 2460000 – Informaticamateriaal –
Bedrijfsmatige MVA – beleidsitem 095301.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de firma Xylos nv, aan mevr. Jelle Van
Damme, deskundige administratie/ICT, aan mevr. Nadia De Landtsheer,
bestuurssecretaris, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel
directeur, overgemaakt.
3. Secretariaat: Aankoop en levering van hoog-laagbedden: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 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, de gunning en
de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op 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 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 de OCMW-raad d.d. 18/12/2019 om een opdracht voor de aankoop
en levering van hoog-laag verpleegbedden uit te schrijven en om deze opdracht via de
aankoopcentrale CREAT te realiseren;
Motivatie:
Overwegende dat de huidige hoog-laag bedden van woonzorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ aan
vervanging toe zijn;
Overwegende dat deze bedden meer dan 20 jaar oud zijn;
Overwegende dat de normale gebruiksduur van een hoog-laagbed in een woonzorgcentrum
ongeveer 10 jaar bedraagt;
Overwegende dat de huidige bedden noch voor de bewoners, noch voor de medewerkers, het
comfort, het gebruiksgemak, de ergonomie en de huiselijke uitstraling bieden dat van een
hedendaags geriatrisch bed verwacht mag worden;
Overwegende dat, net zoals de bedden, ook de bijhorende matrassen aan vervanging toe zijn;
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
het voor OCMW Lebbeke mogelijk is beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT;
Overwegende dat de aankoopcentrale CREAT de opdracht voor de aankoop en levering van
hoog-laag verpleegbedden aan de firma Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2, 8770
Ingelmunster, heeft gegund;
Overwegende dat in deze opdracht ook visco-elastische matrassen zijn inbegrepen;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor het bedtype ‘Formidabel’;
Overwegende dat dit bed op structurele wijze een fixatie-arm beleid ondersteunt, wat een
belangrijk aandachtspunt is bij de zorgverlening;
Overwegende dat 10 jaar waarborg op fabricage- en constructiefouten, 5 jaar waarborg op de
elektrische motoren, een naleveringsgarantie van 16 jaar op wisselstukken, gratis opleiding
voor het zorgpersoneel en voor de technische dienst en een preventief onderhoudscontract
inbegrepen zijn;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 18/12/2019 beslist heeft om een opdracht voor
de aankoop en levering van hoog-laag verpleegbedden uit te schrijven en om deze opdracht via
de aankoopcentrale CREAT te realiseren;
Gelet op het visum d.d. 06/01/2020 van de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur;
Besluit:

Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de opdracht voor de aankoop en levering van hoog-laag
verpleegbedden te plaatsen bij de opdrachtnemer Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2,
8770 Ingelmunster, aan wie de opdracht is gegund door de aankoopcentrale CREAT onder de
voorwaarden vastgesteld in de opdrachtdocumenten met volgende te hanteren prijzen:
aantal
Prijs/stuk
Bedrag
Hoog-laag bedden
Moments care bed
100
€ 1.023,26
€ 102.326,00
formidabel
Zijdelingse
200
€ 92,45
€ 18.490,00
bescherming
Zijpaneel melamine
200
€ 13,76
€ 2.752,00
Wandafstandhouder
100
€ 39,13
€ 3.913,00
Vloerlicht LED
100
€ 51,17
€ 5.117,00
€ 132.598,00
Matrassen
Sampli viscosam 85
100
€ 213,71
€ 21.317,00
TOTAAL
€ 153.969,00
BTW 21%
ALGEMEEN TOTAAL
€ 186.302,49
Onderhoud: € 20,00/bed/jaar excl. btw.
Art. 2: Het vast bureau beslist om deze opdracht te gunnen op voorwaarde dat OCMW Lebbeke
rechtsgeldig klant is van CREAT om van deze raamovereenkomst gebruik te kunnen maken en
op voorwaarde dat de matras Sampli viscosam 85 ook aangekocht kan worden voor het bed
“Formidabel” conform de raamovereenkomst.
Art. 3: De nodige kredieten zijn voorzien op:
- Rekeningnummer 2450000 – Meubilair en kantooruitrusting
- Beleidsitem 095301 – Hof ter Veldeken - Algemeen
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de firma Moments Furniture nv, aan
mevr. Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris, aan de heer Johan D’Haene, interimdirecteur WZC, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel
directeur, overgemaakt.
4. Secretariaat: Aankoop en levering van zorgmeubilair: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 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, de gunning en
de uitvoering van overheidsopdrachten;

Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op 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 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 de OCMW-raad d.d. 18/12/2019 om een opdracht voor de aankoop
en levering van zorgmeubilair uit te schrijven en om deze opdracht via de aankoopcentrale
CREAT te realiseren;
Motivatie:
Overwegende dat de huidige nachtkastjes met eettafel van woonzorgcentrum ‘Hof ter
Veldeken’ aan vervanging toe zijn;
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
het voor OCMW Lebbeke mogelijk is beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT;
Overwegende dat de aankoopcentrale CREAT de opdracht voor de aankoop en levering van
zorgmeubilair aan de firma Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster, heeft
gegund;
Overwegende dat een waarborgtermijn van 10 jaar, een naleveringsgarantie van 16 jaar op
wisselstukken en een gratis opleiding voor het zorgpersoneel en voor de technische dienst
inbegrepen zijn;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 18/12/2019 beslist heeft om een opdracht voor
de aankoop en levering van zorgmeubilair uit te schrijven en om deze opdracht via de
aankoopcentrale CREAT te realiseren;
Gelet op het visum d.d. 06/01/2020 van de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur;

Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de opdracht voor de aankoop en levering van zorgmeubilair
te plaatsen bij de opdrachtnemer Moments Furniture nv, Deefakkerstraat 2, 8770
Ingelmunster, aan wie de opdracht is gegund door de aankoopcentrale CREAT onder de
voorwaarden vastgesteld in de opdrachtdocumenten met volgende te hanteren prijzen:
aantal
Prijs/stuk
Bedrag
Nachtkastje en eettafel
Nachtkastje DUE
100
€ 284,20
€ 28.420,00
Eettafel server DUE
8
€ 463,74
€ 3.493,92
TOTAAL
€ 31.913,92
BTW 21%
ALGEMEEN TOTAAL
€ 38.615,84
Art. 2: Het vast bureau beslist om deze opdracht te gunnen op voorwaarde dat OCMW Lebbeke
rechtsgeldig klant is van CREAT om van deze raamovereenkomst gebruik te kunnen maken.
Art. 3: De nodige kredieten zijn voorzien op:
- Rekeningnummer 2450000 – Meubilair en kantooruitrusting
- Beleidsitem 095301 – Hof ter Veldeken - Algemeen
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de firma Moments Furniture nv, aan
mevr. Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris, aan de heer Johan D’Haene, interimdirecteur WZC, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel
directeur, overgemaakt.
5. Personeelsdienst: Kennisname beslissingen algemeen directeur.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
6. Personeelsdienst: intrekking beslissing vast bureau d.d. 23/12/2019.
----------------------------------------------------------------------

7.

Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds sociaal- pedagogisch medewerker in
contractueel dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, met ingang van
01/01/2020 en voor de duur van het ziekteverlof.
----------------------------------------------------------------------

8.

Personeelsdienst: Aanstelling van een voltijds administratief medewerker in contractueel
dienstverband met een prestatie van 38 uur per week, vanaf 15/02/2020 en voor een
periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

9.

Personeelsdienst: Aanstelling van een deeltijds hulpkok in contractueel dienstverband met
een prestatie van 13 uur per week, vanaf 01/02/2020 en voor een periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

10. Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker keuken in contractueel
dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, met ingang van 05/02/2020 en voor
een periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

11. Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker onderhoud in contractueel
dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, vanaf 01/02/2020 en voor een
periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

12. Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker onderhoud in contractueel
dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, vanaf 01/02/2020 en voor een
periode van 6 maanden; ter compensatie van de vrijgekomen uren in het kader van de
arbeidsduurvermindering- en eindeloopbaanregeling.
---------------------------------------------------------------------13. Personeelsdienst: Aanstelling van een halftijds medewerker onderhoud in contractueel
dienstverband met een prestatie van 19 uur per week, vanaf 07/02/2020 en voor een
periode van 6 maanden; ter compensatie van de vrijgekomen uren in het kader van de
arbeidsduurvermindering- en eindeloopbaanregeling.
----------------------------------------------------------------------

14. Personeelsdienst: 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 01/01/2020 tot en met 30/06/2020:
wijziging terwerkstellingsperiode.
----------------------------------------------------------------------

De zitting wordt gesloten om 13.52 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau

Vermeir Luc

De Wolf Raf

