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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 12 SEPTEMBER 2017 

 

Aanwezig: Carol Bostyn, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido 

Margodt, Martine Segaert, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, 

dhr. Marc Claeys. 

 

De voorzitter vraagt om punt 7 van de agenda te schrappen. Dit punt werd vorige week 

besproken in de vergadering van het vast bureau.  

 

De raad is éénparig akkoord dit punt te schrappen. 

 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 18.07.2017. 

Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting en werd goedgekeurd door de leden van het 

vast bureau in zitting van 05.09.2017. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen het verslag en de notulen goed te 

keuren. 
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PATRIMONIUM EN WERKING 

 

2. Aktename rapportage organisatiebeheersing van OCMW en gemeente. 

Om onze doelstellingen als organisatie te bereiken, hanteren we verschillende activiteiten en processen. Elk 

van deze activiteiten en processen heeft echter zijn kans op mislukken, door allerhande risico’s die zich 

kunnen voordoen. 

 

Het doel van organisatiebeheersing is dan ook het opzetten van beheersmaatregelen die deze risico’s zo 

goed mogelijk elimineren of reduceren. Het opzetten van een intern controlesysteem biedt met andere 

woorden een redelijke zekerheid dat deze risico’s zich niet zullen voordoen.  

 

Op 09.09.2014 keurde de OCMW-raad het kader organisatiebeheersing goed.  

 

Dat kader was het resultaat van een grondige zelfevaluatie aan de hand van de leidraad 

organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.  

 

Door die zelf-evaluatie kregen we een grondig zicht op onze bestaande werking, en konden we bepalen 

welke thema’s we prioritair dienden aan te pakken om zo goed mogelijk de risico’s binnen onze organisaties 

te beheersen. 

 

We kwamen tot 8 thema’s die we binnen het huidige MJBP prioritair wilden aanpakken. Voor elk van deze 

thema’s stelden we in oktober 2014 een trekker/trekkers aan. De trekkers bepaalden voor elke doelstelling 

verschillende acties om de doelstelling te realiseren. 

 

In OCMW-raadszitting van 10.05.2016 nam de OCMW-raad akte van het eerste rapport. In huidig rapport 

geven we de actuele stand van zaken van elke doelstelling en de acties mee. 

 

De raad neemt akte. 

 

3. Goedkeuring van de opdrachtdocumenten en keuze wijze van gunnen voor de 

overheidsopdracht " Begrafenis- en crematieregeling voor OCMW en gemeente Zwevegem 

- 2018-2021". 

Op vandaag doen wij beroep op diverse begrafenisondernemers voor uitvaarten die ten laste van het OCMW 

zijn (gemiddeld 4-tal uitvaarten per jaar). Ook de gemeente heeft geen vaste overeenkomst met een 

begrafenisondernemer, te meer een uitvaart ten laste van de gemeente slechts heel zelden voorkomt. 

 

Door samen met de gemeente een overheidsopdracht te voeren, willen we wij prijsvoordeel halen door de 

markt te laten spelen en tegelijk conform de relevante regelgeving te werken. In zitting van 04.09.2017 

verstrekte de gemeente mandaat om mede namens hen op te treden. 

 

Het betreft concreet uitvaarten in de volgende situaties:  

 

 Behoeftige personen die op het moment van overlijden staan ingeschreven in het bevolkingsregister 

van Zwevegem, of die zich op moment van overlijden op het grondgebied van Zwevegem bevinden 

zonder gekend domicilie, waar geen familie gekend is die de uitvaart kan/wil regelen. 

 Behoeftige personen waarvoor OCMW Zwevegem borg staat in het kader van opname in een 

woonzorgcentrum, waar geen familie bekend is die de uitvaart kan/wil regelen. 
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 Personen die op het moment van overlijden ingeschreven staan in het bevolkingsregister van 

Zwevegem, en waar geen familie of andere personen gekend zijn voor het regelen van de 

nalatenschap. 

 

De overeenkomst met de aan te duiden begrafenisondernemer zou lopen van 01.01.2018 tot en met 

31.12.2021. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De voorgelegde opdrachtdocumenten goed te keuren 

2. Als wijze van gunnen te opteren voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

 

4. Gunning van de overheidsopdracht verstrekken van een lening aan OCMW Zwevegem. 

In de aanpassing van meerjarenplan voor de jaren 2017-2019 (goedgekeurd in de OCMW-raad van 

09.05.2017), werd voor budgetjaar 2017 voorzien om een lening op te nemen ten bedrage van 4.150.000,00 

euro. 

 

De bouw van de 50 assistentiewoningen verloopt zeer vlot. Intussen werden zowel de aankoop van de grond 

als reeds 6 schijven vereffend (totaal tot op heden: 8.083.825,57 euro). Een gedeelte van het krediet dat we 

voorzien hadden voor 2018 zal dit jaar reeds aangewend worden. 

 

In functie van de thesaurie dient een lening opgenomen te worden. Er werd voor geopteerd om een lening 

ten bedrage van 5.000.000,00 euro op te nemen met een looptijd van 15 jaar. 

 

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten trad integraal in werking op 30.06.2017. In de nieuwe 

regelgeving wordt de financiering in de vorm van een lening of krediet uitgesloten van de wetgeving 

overheidsopdrachten (art. 28 § 1, 6e wet 17.06.2016). Dit betekent dat we voor financiering in principe 

enkel verplicht zijn tot marktconsultatie (beginselen behoorlijk bestuur - concurrentie laten spelen) en geen 

plicht hebben tot publicatie. 

 

We opteerden ervoor om toch met opdrachtdocumenten te werken en sommige bepalingen van de 

wetgeving overheidsopdrachten van toepassing te maken 

 

De opdrachtdocumenten werden goedgekeurd in de OCMW-raad van 18 juli 2017. 

 

Op 28.08.2017 werd een verslag van nazicht van de offertes opgesteld. Daaruit blijkt dat BNP PARIBAS 

FORTIS de economisch meest voordelige regelmatige bieder is. 

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan BNP 

PARIBAS FORTIS. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van 28.08.2017 voor deze opdracht. 

2. Deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name BNP 

PARIBAS FORTIS. 

3. De mogelijkheid om te werken met een herhalingsopdracht (voorzien in de opdrachtdocumenten) 

wordt ingeroepen. Er wordt een bijkomend krediet opgevraagd aan BNP PARIBAS FORTIS ten bedrage van 

2.000.000,00 euro tegen dezelfde voorwaarden. 
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5. Goedkeuring opdrachtdocumenten, keuze wijze van gunnen en mandaat aan OCMW 

Kortrijk voor het voeren van de overheidsopdracht "Raamcontract droge voeding 2018 - 

2021". 

In raadszitting van 10.03.2015 nam de OCMW-raad akte van de gunning door OCMW Kortrijk van perceel 1, 

droge voeding, van de opdracht “Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018” aan Solucious. 

Deze overeenkomst met Solucious loopt af op 31.03.2018. 

 

Daarom dient tijdig een nieuwe overheidsopdracht gevoerd te worden. Wij kunnen deze overheidsopdracht 

opnieuw samen met OCMW Kortrijk voeren. 

 

Enerzijds wensen wij samen met OCMW Kortrijk prijsvoordeel te halen uit de gezamenlijke schaalgrootte en 

hier de markt te laten spelen, anderzijds wensen wij een bestaande praktijk verder te zetten conform de 

geldende regelgeving. 

 

In die optiek worden door OCMW Kortrijk de nodige opdrachtdocumenten opgemaakt voor de  gezamenlijke 

aankoop van droge voeding. Om op te kunnen treden namens het OCMW, is het nodig dat het OCMW 

hiertoe mandaat verleent aan OCMW Kortrijk, dat hierbij optreedt als aankoopcentrale. 

 

In 2015 werd 1 opdracht gemaakt, waarbij een perceel droge voeding en een perceel diepvriesproducten 

zat. Dit keer worden hiervan 2 onderscheiden opdrachten gemaakt. Uit ervaring blijkt een looptijd van 3 jaar 

voor droge voeding ideaal, maar is diezelfde looptijd te lang voor leveranciers van diepvriesproducten. Daar 

opteren wij dan ook voor een kortere looptijd (zie volgend punt). 

 

De opdracht zou gevoerd worden bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking. 

 

De opdrachtdocumenten en de keuze van wijze van gunnen zullen, volgens de planning, goedgekeurd 

worden op de OCMW-raad  van Kortrijk van 28.09.2017. 

 

Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten, die ter inzage lagen. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De mandaatovereenkomst met OCMW Kortrijk goed te keuren. 

2. De opdrachtdocumenten “Raamcontract leveringen droge voeding 2018-2021” goed te keuren. 

3. De keuze voor wijze van gunnen goed te keuren. 

6. Goedkeuring opdrachtdocumenten, keuze wijze van gunnen en mandaat aan OCMW 

Kortrijk voor het voeren van de overheidsopdracht "Raamcontract leveringen 

diepvriesvoeding 2018 - 2020". 

In raadszitting van 10.03.2015 nam de OCMW-raad akte van de gunning door OCMW Kortrijk van perceel 2, 

diepvriesvoeding, van de opdracht “Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018” aan 

Escafood. Deze overeenkomst met Escafood loopt af op 31.03.2018. 

 

Daarom dient tijdig een nieuwe overheidsopdracht gevoerd te worden. Wij kunnen deze overheidsopdracht 

opnieuw samen met OCMW Kortrijk voeren. 

 

Enerzijds wensen wij samen met OCMW Kortrijk prijsvoordeel te halen uit de gezamenlijke schaalgrootte en 

hier de markt te laten spelen, anderzijds wensen wij een bestaande praktijk verder te zetten conform de 

geldende regelgeving. 
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In die optiek worden door OCMW Kortrijk de nodige opdrachtdocumenten opgemaakt voor de gezamenlijke 

aankoop van diepvriesvoeding. Om op te kunnen treden namens het OCMW, is het nodig dat het OCMW 

hiertoe mandaat verleent aan OCMW Kortrijk, dat hierbij optreedt als aankoopcentrale. 

 

In 2015 werd 1 opdracht gemaakt, waarbij een perceel droge voeding en een perceel diepvriesproducten 

zat. Dit keer worden hiervan 2 onderscheiden opdrachten gemaakt. Uit ervaring blijkt een looptijd van 3 jaar 

voor droge voeding ideaal, maar is diezelfde looptijd te lang voor leveranciers van diepvriesproducten. Hier 

opteren wij dan ook voor een looptijd van 2 jaar. 

 

De opdracht zou gevoerd worden bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking. 

 

De opdrachtdocumenten en de keuze van wijze van gunnen zullen, volgens de planning, goedgekeurd 

worden op de OCMW-raad  van Kortrijk van 28.09.2017. 

 

Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten, die ter inzage lagen. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De mandaatovereenkomst met OCMW Kortrijk goed te keuren. 

2. De opdrachtdocumenten “Raamcontract leveringen diepvriesvoeding 2018-2020” goed te keuren. 

3. De keuze voor wijze van gunnen goed te keuren. 

 

 

PERSONEEL 

 

7. Vacant verklaren technisch beambte restaurantploeg. 

Dit punt werd afgevoerd. (zie start van de zitting). 

 

 

FINANCIËN 

 

8. Kennisname financieel rapport kwartaal 2-2017. 

In uitvoering van het OCMW-decreet werd door de financieel beheerder aan de OCMW-raad verslag 

uitgebracht over het thesauriebeheer, de liquiditeitspositie, de beheerscontrole en de evolutie van de 

budgetten. 

 

Daarenboven rapporteerde de financieel beheerder overeenkomstig het OCMW-decreet aan de OCMW-raad 

over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de 

voorgenomen beslissingen en rapporteert de financieel beheerder over het debiteurenbeheer.  

 

Het rapport werd toegelicht door de financieel beheerder, en is consulteerbaar in Cobra@home. 

 

De raad neemt akte 

 

9. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen de uitgaven betaalbaar te stellen. 
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VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

10. Varia. 

 
 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.11 uur. 


