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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 30 november 2016

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer 
Willy Bijnens, Raadslid; de heer Armand Busselen, Raadslid; mevrouw An Pools, Raadslid; 
mevrouw Martine Bries, Raadslid; mevrouw Els Lijnen, Raadslid; de heer Kristof Mols; 
mevrouw Marie-Claire Serwy; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 26 oktober 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van van 26 oktober goed .

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 3591 tot en met 3965 wordt goedgekeurd.

Stemming

Individuele stemming
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- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2016 (10).pdf

3 Uitnodiging algemene vergadering dienstverlenende vereniging CIPAL 
van 9 december  2016 om 10.30 uur

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) 
van 14 april 2014;

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van Cipal;

Gelet op het raadsbesluit van 23 januari 2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW 
op de algemene vergaderingen van Cipal;

Feitelijke motivering
Gelet op de oproeping van 24 oktober 2016 tot de algemene vergadering van Cipal van 9 december 2016 met 
de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie)
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
5. Rondvraag
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren;
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Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Besluit

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 9 december 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 2
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis 

stellen daarvan aan Cipal.
Artikel 3
Als vertegenwoordiger van het OCMW-Lummen wordt aangewezen: 

 de heer BIJNENS Willy, raadslid, °Lummen op 19 januari 1946 en wonende te 3560 
Lummen, St.-Janstraat 16;

met als plaatsvervanger:

 mevrouw BRIES Martine, raadslid, °Geel op 3 februari 1963 en wonende te 3560 Lummen, 
Burgemeester Briersstraat 5.

 

Artikel 4
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 9 
december 2016 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou 
kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, 
dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 
agenda.

Artikel 5
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal.

Financiën

4 Meerjarenplan 2016-2019

GOEDGEKEURD

De financieel beheerder, Emmanuel Vandeputte geeft een toelichting over het meerjarenplan, het 
budget en het kwartaalrapport.

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy
- 2 onthouding(en): Armand Busselen; Els Lijnen

Juridische motivering
OCMW-wet van 8 juli 1976
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OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 147

Besluit schepencollege van 8 november 2016 waarbij een positief advies geformuleerd werd

Feitelijke motivering
Het meerjarenplan werd aangepast. Er werden geen nieuwe doelstellingen noch actieplannen of acties 
geformuleerd. De wijzigingen werden gemotiveerd in de strategische nota. Het resultaat op kasbasis 
is over alle jaren positief. De autofinancieringsmarge is positief in het laatste jaar en de som ervan 
over de verschillende jaren van het plan is tevens positief.

Besluit

Artikel 1
De aanpassingen aan het meerjarenplan zoals in bijlage worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het aangepast meerjarenplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Bijlagen
1. basisveronderstellingen budget 17 mjp.pdf

5 Budget 2017

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy
- 2 onthouding(en): Armand Busselen; Els Lijnen

Juridische motivering
OCMW-wet van 8 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 149 en volgende

Besluit schepencollege van 8 november 2016 waarbij er positief advies gegeven wordt

 

Feitelijke motivering
Het ontwerp van budget 2017 bevat geen nieuwe acties.

Dit ontwerp budget werd besproken op het managementteam en op een vergadering van het 
bijzonder comité sociale dienst en het bijzonder comité woonzorgcampus.

Besluit

Artikel 1
De raad keurt het budget 2017, zoals in bijlage, goed.
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Artikel 2
Het budget wordt aan de gemeente bezorgd die het ter kennisgeving zal brengen aan de 
gemeenteraad.

Bijlagen
1. basisveronderstellingen budget 17 mjp.pdf
2. budget 2017.pdf

6 Financieel overzicht 3e kw16

KENNIS GENOMEN

Juridische motivering
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn art. 167

Feitelijke motivering
in bijlage financieel kwartaaloverzicht 3e kwartaal.

Er zijn geen budgetoverschrijdingen , de aandachtspunten zijn vermeld in het financieel overzicht.

Besluit

Artikel 1
kennisname van  het 3e kwartaaloverzicht

Woonzorgcentrum

7 Toewijzen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking disposables

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn 
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 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26

 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 105 en 110

 het konlinklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, §4

Feitelijke motivering

 In het kader van de opdracht " Disposables" werd een bestek met nr. 2016-20 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunnisngswijze van deze opdracht, 
met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

 Perceel 1 (Papier), raming € 2695,11 excl. btw of € 3261,08 incl. 21% btw

 Perceel 2 (Kunststof zakken), raming € 1291 excl. btw of € 1562,11 incl. 21% btw

 Perceel 3 (Voeding), raming € 499 excl. btw of € 603,79 incl. 21 % btw

 Pereel 4 (Verzorging), raming € 215 excl. btw of € 260,15 incl. 21 % btw

 De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4700,11 excl. btw of € 5.687,13 
incl. 21 % btw

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende het 
starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma's uit te nodigen om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

KING BELGIUM SA Rue Du Cerf 190 1332 Genval

BIELEN PRODUCTEN Walenstraat 65 3500 Hasselt

CEEPAL NV Stuifzandstraat 51 3900 Overpelt

SALUBRIS
Industriepark Noord 
12

8730 Beernem

BOMA NV Noorderlaan 131 2030 Antwerpen 3

AT-MEDICALS BVBA Nieuwlandlaan 9 3200 Aarschot

 De offertes dienden het bestuur op 4 oktober 2016 om 11.30 uur te bereiken

 De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 2 januari 2017

 Volgende offertes werden ontvangen: 

 * Perceel 1 (Papier): 4 offertes van:
   - BIELEN PRODUCTEN, Walenstraat 65 te 3500 Hasselt (€ 3.441,85 excl. btw of € 4.164,64 
incl. 21% btw)
   - CEEPAL NV, Stuifzandstraat 51 te 3900 Overpelt (€ 3.451,36 excl. btw of € 4.176,15 incl. 
21% btw)
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   - SALUBRIS, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 2.226,23 excl. btw of € 2.693,74 
incl. 21% btw)
   - KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 2.795,28 excl. btw of € 3.382,29 
incl. 21% btw)
* Perceel 2 (Kunststof zakken): 4 offertes van:
   - BIELEN PRODUCTEN, Walenstraat 65 te 3500 Hasselt (€ 1.016,90 excl. btw of € 1.230,45 
incl. 21% btw)
   - CEEPAL NV, Stuifzandstraat 51 te 3900 Overpelt (€ 3.584,00 excl. btw of € 4.336,64 incl. 
21% btw)
   - SALUBRIS, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 869,70 excl. btw of € 1.052,34 
incl. 21% btw)
   - KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 1.127,30 excl. btw of € 1.364,03 
incl. 21% btw)
* Perceel 3 (Voeding): 4 offertes van:
   - BIELEN PRODUCTEN, Walenstraat 65 te 3500 Hasselt (€ 696,50 excl. btw of € 842,77 incl. 
21% btw)
   - CEEPAL NV, Stuifzandstraat 51 te 3900 Overpelt (€ 666,00 excl. btw of € 805,86 incl. 21% 
btw)
   - SALUBRIS, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 574,50 excl. btw of € 695,15 incl. 
21% btw)
   - KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 514,00 excl. btw of € 621,94 incl. 
21% btw)
* Perceel 4 (Verzorging): 3 offertes van:
   - BIELEN PRODUCTEN, Walenstraat 65 te 3500 Hasselt (€ 707,50 excl. btw of € 856,08 incl. 
21% btw)
   - SALUBRIS, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 192,20 excl. btw of € 232,56 incl. 
21% btw)
   - KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 231,55 excl. btw of € 280,18 incl. 
21% btw); 

 

 Het verslag van nazicht van de offertes van 26-10-2016 is opgesteld door Woonzorgcentrum 
Het Meerlehof

 Woonzorgcentrum Het Meerlehof stelt voor om, rekening houdend met het voorgaande:

 perceel 1 te gunnen aan King Belgium SA, Rue Du Cerf, 1332 Genval tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 2795,28 excl. btw of € 3382,29 incl. 21% btw

 perceel 2 te gunnen aan Salubris, Industriepark Noord 12, 8730 Beernem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 869,70 excl. btw of € 1052,34 incl. 21% btw

 perceel 3 te gunnen aan King Belgium SA, Rue Du Cerf, 1332 Genval tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 514 excl. btw of € 621,94 incl. 21% btw

 perceel 4 te gunnen aan Salubris, Industriepark Noord 12, 9730 Beernem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 192,20 excl. btw of € 332,56 incl. 21% btw

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de budgetten van de volgende jaren

 

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26-10-2016 voor de 
opdracht disposables, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof.

Artikel 2
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Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing;

Artikel 3
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige biederes, zijnde:

Perceel 1 (Papier) aan King Belgium SA, Rue Du Cerf, 1332 Genval tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 2795,28 excl. btw of € 3382,29 incl. 21% btw

Perceel 2 (Kunststof zakken) aan Salubris, Industriepark Noord 12, 8730 Beernem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 869,70 excl. btw of € 1052,34 incl. 21% btw

Perceel 3 (Voeding) aan King Belgium SA, Rue Du Cerf, 1332 Genval tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 514 excl. btw of € 621,94 incl. 21% btw

Perceel 4 (Verzorging) aan Salubris, Industriepark Noord 12, 9730 Beernem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 192,20 excl. btw of € 332,56 incl. 21% btw

Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016-020.

8 Toewijzen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
ongediertebestrijding

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn 

 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 

 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 105 en 110

 het konlinklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, §4

Feitelijke motivering
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 In het kader van de opdracht “Ongediertebestrijding” werd een bestek met nr. 2016-019 
opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof.

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met 
name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.210 incl. btw;

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende het 
starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma's uit te nodigen om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 

CLEANING MASTERS NV Westkaai 11 2170 Merksem

RENTOKIL NV Ingberthoeveweg 17 2630 Aartselaar

M.O.B. SERVICE BVBA Holt 138 3740 Bilzen

ANTICIMEX Magazijnstraat 3 3550 Heusden-Zolder

RUUDS SERVICE DIENST Gelderhorsten 167 3920 Lommel

REYNDERS M Grotlaan 33A 3680 Neeroeteren

JEVI-HYGIENE Daalstraat 43 3770 Riemst

 

 De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 2 januari 2017

 4 offertes werden ontvangen van Cleaning Masters, Anticimex, Reynders M en Jevi-Hygiene

 Het verslag van nazicht van de offertes van 25-10-2016 is opgesteld door Woonzorgcentrum 
Het Meerlehof

 Woonzorgcentrum Het Meerlehof stelt voor om, rekening houdend met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan Cleaning Masters NV, Westkaai 11, te 2170 Merksem tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 900 excl. btw of € 1089 incl. 21% btw

 De uitgave voor dez opdracht is voorzien in de budgetten van de volgende jaren

 

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25-10-2016 voor de 
opdracht afvalverwerking, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof.

Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige offerte, zijnde Cleaning Masters 
NV, Westkaai 11, 2170 Merksem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 900 excl. btw of € 
1089 incl. 21% btw.

Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016-019;
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9 Toewijzen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
afvalverwerking

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn 

 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 

 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 105 en 110

 het konlinklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, §4

Feitelijke motivering

 In het kader van de opdracht " afvalverwerking" werd een bestek met nr. 2016-018 opgesteld 
door Woonzorgcentrum Het Meerlehof

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunnisngswijze van deze opdracht, 
met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.836,50 incl. btw

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 augustus 2016 betreffende het 
starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma's uit te nodigen om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure

VAN GANSEWINKEL NV Berkebossenlaan 7 2400 Mol

SUEZ WASTE SERVICES Lilsedijk 19 2340 Beerse

VEOLIA BELUX Quai Fernand Demets 52 1070 Bruxelles

SHANKS VLAANDEREN NV John Kennedylaan 4410 9042 Gent

GIELEN CONTAINERSERVICE Eikelaarstraat 17 3600 Genk

CONTAINERS MAES Kanaalweg 3404 3980 Tessenderlo

BONGAERTS RECYCLING Kaulillerweg 122B 3990 Grote Brogel

CONTAINERDIENST NYS-INDEHERBERG Fazantenlaan 10 3550 Heusden-Zolder
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 De offertes dienden het bestuur ten laatste op 4 oktober 2016 om 11.10 te bereiken

 De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 2 januari 2017;

 3 offertes werden ontvangen van Van Gansewinkel, Suez Waste Services en Gielen 
Containerservice;

 Het verslag van nazicht van de offertes van 25 oktober 2016 is opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof;

 Woonzorgcentrum Het Meerlehof stelt voor om, rekening houdend met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan Van Gansewinkel NV, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol;

 De uitgave voor dez opdracht is voorzien in de budgetten van de volgende jaren;

 Er is geen visum vereist van de financieel beheerder;

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25-10-2016 voor de 
opdracht afvalverwerking, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof.

Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige offerte, zijnde Van Gansewinkel 
nv, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4572,80 excl. btw 
of € 5533,09 incl. 21% btw.

Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016-018.

Groep van assistentiewoningen

10 Dagprijsverhoging groep van assistentiewoningen Residentie Den Eik 
2017

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
De Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW.
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Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.

Het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende de bijzondere bepalingen inzake prijzen voor 
de sector van de instellingen voor bejaardenopvang.

De omzendbrief van Minister Vandeurzen van 1 oktober 2015 betreffende de berekening van de 
indexering en de dagprijsverhoging van de zorginstellingen.

Feitelijke motivering
De beslissing van de raad in het verleden om de dagprijzen van de groep van assistentiewoningen 
jaarlijks te verhogen.

De berekening van de indexatie van de dagprijs kan vandaag nog niet gemaakt worden omdat de 
index van oktober gebruikt zal worden om de verhoging te berekenen.

De huidige dagprijs voor de GAW bedraagt 24,04 euro.

De indexatie van de dagprijs werd begin november ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
De bewoners zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van deze indexatie.

De nieuwe dagprijs van een assistentiewoning in Residentie Den Eik zal vanaf 01.01.2017 € 24,56 per 
dag zijn.

Besluit

Artikel 1
De indexatie van de dagprijs werd begin november ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
De bewoners zullen in de loop van de maand november en dus binnen de wettelijke termijn, op de 
hoogte gebracht worden van deze indexatie.

Artikel 2
De nieuwe dagprijs van een assistentiewoning in Residentie Den Eik zal vanaf 1 januari 2017 € 24,56 
per dag zijn.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


