ARRONDISSEMENT DENDERMONDE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 13 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 13.38 uur.

1.

Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 06/01/2020.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 06/01/2020 goed.

2.

Secretariaat: OCMW‐personeel: Woon‐ en zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': aanwervingsexamen
voor 1 VTE betrekking A4a ‐ A4b directeur woonzorgcentrum in statutair dienstverband:
kennisname resultaten.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Secretariaat: Woon‐ en zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': interim‐management directeursfunctie
met ingang van 29/01/2020 en voor een periode van 2 maanden, 1 maal verlengbaar met een
periode van 1 maand: gunning.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Juridische grondslag:

Gelet op artikel 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, de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten;

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 koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;

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. 27/02/2019 betreffende de vaststelling van het begrip
‘dagelijks bestuur’;

Gelet op de beslissing van de OCMW‐raad d.d. 29/07/2019 betreffende de gunning van de opdracht
interim‐management directeursfunctie met ingang van 29/07/2019 en voor een periode van 3
maanden, 1 maal verlengbaar met een periode van 3 maanden;

Gelet op de beslissing van de OCMW‐raad d.d. 25/09/2019 om voor ondersteuning inzake het P&O‐
beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba)
toe te treden;

Gelet op het voorstel om een nieuwe opdracht interim‐management directeursfunctie
woonzorgcentrum te plaatsen en te gunnen;

Motivatie:
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 29/07/2019 beslist heeft om een opdracht voor interim‐
management voor de functie verantwoordelijke (directeur) woonzorgcentrum met ingang van
29/07/2019 en voor een periode van 3 maanden, 1 maal verlengbaar met een periode van 3 maanden,
aan de firma Probis Corperate NV, Winkelom 83 B1b, 2440 Geel, te gunnen;

Overwegende dat deze opdracht op 28/01/2020 een einde neemt;

Overwegende dat het aanwervingsexamen voor de functie directeur woonzorgcentrum op 19/12/2019
afgerond werd en er 1 geslaagde kandidaat is;

Overwegende dat verwacht wordt dat deze laureaat een opzegperiode bij haar huidige werkgever moet
respecteren;

Overwegende dat het ook aangewezen is om gedurende enige tijd externe begeleiding voor de nieuwe
directeur van het woonzorgcentrum te voorzien;

Overwegende dat aan het vast bureau dan ook voorgesteld wordt om een nieuwe opdracht interim‐
management voor de functie directeur woonzorgcentrum te gunnen; en dit voor een periode van 2
maanden, 1 maal verlengbaar met een periode van 1 maand;

Overwegende dat het vast bureau de bevoegdheid heeft voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die
past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’;

Overwegende dat de OCMW‐raad in zitting d.d. 27/02/2019 het begrip ‘dagelijks bestuur’ in het kader
van overheidsopdrachten als volgt heeft omschreven: “Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget of het
investeringsbudget waarvan het bedrag de op dat moment geldende, bij Koninklijk besluit vastgestelde,
grens voor het voeren van een opdracht op aanvaarde factuur niet overschrijdt (30.000,00 excl. btw)”;

Overwegende dat de financiële impact op het exploitatiebudget voor deze opdracht (max. 3 maanden)
op € 29.005,83 excl. btw wordt geraamd;

Overwegende dat de OCMW‐raad in zitting d.d. 25/09/2019 beslist heeft om voor ondersteuning inzake
het P&O‐beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam
Poolstok cvba) toe te treden;

Overwegende dat Poolstok cvba een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie,
als in de brede P&O‐activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties,
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren processen, evaluatie in
het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);

Overwegende dat, gezien de inhouse‐kwalificatie, openbare besturen die vennoot van Poolstok cvba
zijn, vrijgesteld zijn van de toepassing van de overheidsopdrachten wanneer zij beroep doen op de
dienstverlening van Poolstok cvba;

Overwegende dat Poolstok cvba voor externe expertise raamovereenkomsten heeft afgesloten met
private dienstverleners na het doorlopen van een overheidsopdrachtenprocedure;

Overwegende dat Poolstok cvba met de mail d.d. 10/01/2020 bevestigt dat de interim‐opdracht via
Poolstok cvba kan worden verdergezet;

Overwegende dat Poolstok cvba stelt dat wij als klant van Poolstok cvba geen andere dienstverleners
moeten aanschrijven om voor de wet overheidsopdrachten in orde te zijn;

Overwegende dat Poolstok cvba met de mail d.d. 10/01/2020 meedeelt dat CC Consult (Probis Group)
zo spoedig mogelijk een concreet voorstel zal bezorgen;

Besluit:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Het vast bureau beslist om een nieuwe opdracht interim‐management directeursfunctie
woonzorgcentrum met ingang van 29/01/2020 voor een periode van 2 maanden, 1 maal verlengbaar
voor een periode van 1 maand, te plaatsen.

Art. 2: Het vast bureau neemt kennis van de mail d.d. 10/01/2020 waarbij Poolstok cvba bevestigt dat
de interim‐opdracht via Poolstok cvba kan worden verdergezet. Het vast bureau beslist om voor het
plaatsen van de opdracht het concreet voorstel van CC Consult (Probis Group) af te wachten.

Art. 3: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6130011 – Vergoeding externe diensten
voor WZC, beleidsitem 95301 – Hof ter Veldeken ‐ Algemeen.

Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Poolstok cvba, aan Johan D’Haene, interim‐directeur
woonzorgcentrum, aan Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris OCMW, en aan de heer Filip Saeys,
adjunct‐financieel directeur, overgemaakt.

4.

Secretariaat: Kinderopvang 't Kwakkeltje: auditopdracht: gunning.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Juridische grondslag:
Gelet op artikel 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, de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten;

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 koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;

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. 27/02/2019 betreffende de vaststelling van het begrip
‘dagelijks bestuur’;

Gelet op de beslissing van de OCMW‐raad d.d. 25/09/2019 om voor ondersteuning inzake het P&O‐
beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba)
toe te treden;

Gelet op de beslissingen van het vast bureau zitting d.d. 29/07/2019 en d.d. 18/11/2019 betreffende de
omkaderende taken in kinderopvang ’t Kwakkeltje;

Gelet op het voorstel om een auditopdracht voor kinderopvang ‘t kwakkeltje te plaatsen en te gunnen;

Motivatie:

Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 29/07/2019 kennis heeft genomen van de mail d.d.
09/07/2019 betreffende de voorgestelde bezetting voor de omkaderende taken van kinderopvang ’t
Kwakkeltje;

Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 29/07/2019 beslist heeft om het organogram voorlopig
niet aan te passen;

Overwegende dat het vast bureau eerst het standpunt van het afdelingshoofd Burger en Welzijn wenst
te kennen;

Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 18/11/2019 kennis heeft genomen van het voorstel van
de huidige omkaderende medewerkers van kinderopvang ’t Kwakkeltje om, in afwachting van een
grondige analyse door het afdelingshoofd Burger & Welzijn betreffende het nodige aantal omkaderende
medewerkers, een halftijds administratief medewerker extra aan te stellen;

Overwegende dat het vast bureau zich in zitting d.d. 18/11/2019 akkoord heeft verklaard om een extra
administratief medewerker in tijdelijk contractueel dienstverband aan te stellen;

Overwegende dat de aanwervingsprocedure voor de functie afdelingshoofd Burger & Welzijn opgestart
is en de indiensttreding van een afdelingshoofd Burger & Welzijn ten vroegste op 01/07/2020 verwacht
wordt gezien de aanwervingsprocedure in maart 2020 afgerond zal worden (mondelinge proef begin
maart) en er daarnaast verwacht wordt dat de laureaat een opzegperiode bij zijn/haar huidige
werkgever zal moeten respecteren;

Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld wordt om alvast een audit in kinderopvang ’t
Kwakkeltje te laten plaatsvinden waarbij niet alleen een werklastmeting gebeurt, maar waarbij ook
ruimer gekeken wordt naar de algemene werking en mogelijke efficiëntiewinsten en optimalisaties; niet
enkel voor de omkaderende taken, maar voor de kinderopvang in haar geheel;

Overwegende dat het resultaat van deze audit dan meteen bij de indiensttreding van het afdelingshoofd
Burger en Welzijn een basisdocument kan zijn om zijn/haar standpunt in te nemen;

Overwegende dat het vast bureau de bevoegdheid heeft voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die
past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’;

Overwegende dat de OCMW‐raad in zitting d.d. 27/02/2019 het begrip ‘dagelijks bestuur’ in het kader
van overheidsopdrachten als volgt heeft omschreven: “Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget of het

investeringsbudget waarvan het bedrag de op dat moment geldende, bij Koninklijk besluit vastgestelde,
grens voor het voeren van een opdracht op aanvaarde factuur niet overschrijdt (30.000,00 excl. btw)”;

Overwegende dat de financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget op € 13.120,00 excl.
btw wordt geraamd;

Overwegende dat de OCMW‐raad in zitting d.d. 25/09/2019 beslist heeft om voor ondersteuning inzake
het P&O‐beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam
Poolstok cvba) toe te treden;

Overwegende dat Poolstok cvba een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie,
als in de brede P&O‐activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties,
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren processen, evaluatie in
het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);

Overwegende dat, gezien de inhouse‐kwalificatie, openbare besturen die vennoot van Poolstok cvba
zijn, vrijgesteld zijn van de toepassing van de overheidsopdrachten wanneer zij beroep doen op de
dienstverlening van Poolstok cvba;
Overwegende dat Poolstok cvba voor externe expertise raamovereenkomsten heeft afgesloten met
private dienstverleners na het doorlopen van een overheidsopdrachtenprocedure;

Overwegende dat Poolstok cvba met de mail d.d. 07/01/2020 aanraadt om, via hun contracten
organisatieontwikkeling, het kantoor CC Consult voor deze auditopdracht aan te duiden;

Overwegende het projectvoorstel met referentie 1361 van CC Consult;

Overwegende dat Poolstok cvba bevestigt dat dit voorstel conform de door hen afgesloten
raamovereenkomst is;

Gelet op het visum d.d. 08/01/2020 van de heer F. Saeys, adjunct‐financieel directeur;

Besluit:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Het vast bureau beslist een auditopdracht voor kinderopvang ’t Kwakkeltje te plaatsen en om
deze opdracht bij het kantoor CC Consult te plaatsen onder de voorwaarden zoals vastgesteld in de
opdrachtdocumenten van Poolstok cvba en in het projectvoorstel met referentie 1361 van CC Consult
(fase 1 + fase 2 + fase 3).

Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6130003 – Erelonen en vergoedingen
administratie en andere dienstverlening, beleidsitem 019000 – Overig algemeen bestuur.

Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Poolstok cvba, aan Kelly Willems, sociaal‐pedagogisch
medewerker kinderopvang, aan Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris OCMW, aan de financiële
dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct‐financieel directeur, overgemaakt.

5.

Woon‐ en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag vrijwilligerswerk.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

Woon‐ en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Dienst animatie: aanvraag sociale stage.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

Kinderopvang 't Kwakkeltje: Deelname projectoproep 'Labolokaal combinatiejobs in de
buitenschoolse opvang en onderwijs': goedkeuring.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over inrichtingen van het OCMW binnen de
door de OCMW‐raad vastgestelde algemene regels;

Gelet op het decreet d.d. 20/04/2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013 betreffende de vergunningsvoorwaarden
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, zijnde het
vergunningsbesluit, inzonderheid art. 40 t.e.m. art. 42 en bijlage 2, Hoofdstuk 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de voorwaarden voor
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en
groepsopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering d.d. 04/04/2014 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 24/04/2015, betreffende
de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening
door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, zijnde het subsidiebesluit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de subsidievoorwaarden voor
buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang;

Gelet op de projectoproep ‘Labolokaal combinatiejobs in de buitenschoolse opvang en onderwijs’ van
VVSG;

Motivatie:
Overwegende dat begin december een projectoproep ‘Labolokaal combinatiejobs in de buitenschoolse
opvang en onderwijs’ van VVSG werd ontvangen;

Overwegende dat Diverscity in 2020 2 nieuwe projecten Labolokaal lanceert om lokale besturen te
ondersteunen bij het uitwerken van combinatiejobs binnen de verschillende diensten van een lokaal
bestuur;

Overwegende dat er een project komt rond combinatiejobs in de buitenschoolse opvang en onderwijs
en een project rond combinatiejobs in de publieke zorg;

Overwegende dat lokale besturen momenteel veel moeite hebben om vacatures kinderbegeleider
kinderopvang in te vullen;

Overwegende dat het concept van combinatiejobs, voor een aantal sollicitanten, een mooie oplossing
kan bieden;

Overwegende dat in het project ‘combinatiejobs buitenschoolse opvang en onderwijs’ de medewerker
de functie van kinderbegeleider met de job van kinderverzorger in het (kleuter)onderwijs combineert;

Overwegende dat dankzij Labolokaal elk deelnemend bestuur gratis ondersteuning krijgt om samen met
een externe expert en enkele collega‐besturen te werken rond één van de 2 bovengenoemde thema’s;

Overwegende dat elk bestuur kan deelnemen aan een lerend netwerk met collectieve sessies samen
met de externe expert en enkele collega‐besturen;

Overwegende dat elk bestuur recht heeft op een aantal sessies individuele coaching door een extern
expert;

Overwegende dat het projectverloop er als volgt uitziet:
‐ December 2019 – januari 2020: projectoproep Labolokaal
combinatiejobs,
‐ 20/01/2020: deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag,
‐ begin febr. 2020: bekendmaking van de genomineerden,
‐ 01/03/2020: start uitvoering van het project,
‐ 30/09/2020: einde looptijd van het project.

Overwegende dat kinderopvang ’t Kwakkeltje voor de deelname aan dit project reeds contact heeft
gehad met mevr. Marianne Reynders, directie van gemeenteschool Het Puzzeltje Lebbeke;

Overwegende dat mevr. Marianne Reynders aangaf graag aan dit project mee te werken;

Overwegende dat kinderopvang ’t Kwakkeltje zich dan ook graag kandidaat wil stellen om aan dit
project van VVSG deel te nemen;

Besluit:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Het vast bureau gaat akkoord met de deelname van kinderopvang ’t Kwakkeltje aan de
projectoproep ‘Labolokaal combinatiejobs in de buitenschoolse opvang en onderwijs’.

Art. 2: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Kelly Willems, sociaal‐pedagogisch medewerker
kinderopvang, en aan de heer Filip Saeys, adjunct‐financieel directeur, overgemaakt.

De zitting wordt gesloten om 13.48 uur.

Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau

Vermeir Luc

De Wolf Raf

