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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 28 februari 2018

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; de heer Kristof Mols, raadslid; mevrouw Marie-Claire 
Serwy, raadslid; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Els Lijnen, Raadslid

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 31 januari  2018

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 31/01/2018 goed.

Stemming

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

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2017 van 4946 tot 5271 en van het dienstjaar 2018 van 79 
tot 482 wordt éénparig goedgekeurd.
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Stemming

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

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2018 (2).pdf
2. Verantwoordingen lijst 2018 (12-2017-FEB).pdf

3 Toelichting decreet lokaal bestuur 

KENNIS GENOMEN

4 Aankoop minibus met mindervalidenlift - gunning

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND
Raadslid Busselen stelt de keuze voor het minibusje niet in vraag maar wenst wel op te merken dat 
hij nergens kan terugvinden in het investeringsbudget waar dit voorzien werd.Noch het budget voor 
het busje, noch het saldo van het investeringsbudget waarvan sprake  in het financieel advies vindt 
hij terug. De nieuwe beheers-en beleidscyclus heeft het voor raadsleden veel moeilijker gemaakt om 
uitgaven op te volgen. Het is zeer complex en je vindt niets terug. Deze stelling wordt beaamd door 
de andere raadsleden.

Stemming

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

Juridische motivering

 OCMW-decreet van 19 december 2008 artikels 51 en 52,
 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, artikel 26;
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, artikelen 105 en 110;

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
artikel 5,§4 ;

 Besluit OCMW-raad van 22 november 2017 betreffende de goedkeuring van het bestek voor 
de aankoop van een minibus met mindervalidenlift
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Feitelijke motivering
Er werden 14 leveranciers aangeschreven om een offerte in te dienen voor de aankoop van een 
minibus met mindervalidenlift. Op 3 januari waren er 3 inschrijvingen: VW Garage Haesen, Paesmans 
Autogroep Renault en Fordstore Hasselt.

Uit  de vergelijking van de offertes blijkt dat Fordstore de economisch meest voordelige regelmatige 
offerte heeft ingediend. Vooral het aanbieden van een extra zitplaats vooraan en een extra 
ergonomische zetel achteraan heeft - naast de prijs- de doorslag gegeven voor deze eindbeoordeling.

Besluit

Artikel 1
De opdracht 'aankoop minibus met mindervalidenlift' wordt gegund aan de inschrijver met de 
economisch meest voordelige regelmatige offerte, namelijk Fordstore uit Hasselt, voor een bedrag van 
€ 46.219,80 excl.BTW. Voor de terugname van het huidige Nissan busje betalen zij € 2.200.

Bijlagen
1. Vergelijkingoffertes.xlsx

Lokaal dienstencentrum

5 Procedure financiële werking van het lokaal dienstencentrum 

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering

 De bepalingen van de Organieke Wet van 1976 op de OCMW

 De bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids-en 
welzijnsvoorzieningen;

 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 
de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en 
mantelzorgers van 24 juli 2009;

Feitelijke motivering



Raad voor maatschappelijk welzijn 28 februari 2018 4/4

De wettelijke verplichting tot het opstelllen van een procedure 'financiële werking' voor het lokaal 
dienstencentrum 't Klavertje.

Besluit

Artikel 1
De procedure financiële werking van het lokaal dienstencentrum 't Klavertje wordt goedgekeurd.

6 Bestek leveren warme maaltijden aan het lokaal dienstencentrum 't 
Klavertje 

AFGEVOERD

VISUM VERLEEND
De raadsleden zijn van oordeel dat het weinig zin heeft om het bestek nog eens door te sturen naar 
dezelfde leveranciers als voorheen en stellen voor om met de huidige cateraar nog verder te werken 
onder de bestaande voorwaarden tot het WZC zal verhuizen naar het nieuwe gebouw. Dan zal er 
immers een nieuwe overheidsopdracht moeten geplaatst worden voor de catering van zowel WZC als 
LDC. De gebruikers en de dienst zijn tevreden over de dienstverlening van de huidige cateraar. Het 
punt wordt afgevoerd.

De heer Busselen vraagt aan de voorzitter om een punt op het schepencollege te bespreken. Hij heeft 
het infoblad gelezen en er staan al direct 3 taalfouten in, hij noemt dit een ware aanfluiting. Reeds in 
het voorwoord van de burgemeester staat er een taalfout ("heeft betekent"). "Dergelijke fouten 
zorgen voor een negatief imago voor de gemeente, sommigen doen hier hun werk niet en de 
verantwoordelijke schepen moet hierover aangesproken worden." De voorzitter antwoordt dat ze dit 
zal doorgeven aan het schepencollege.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


