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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. 17 JANUARI 2017 

 

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

Margodt, Vic Ravelingeen, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.18 uur. 

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

dhr. Marc Claeys. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting raad d.d. 13.12.2016. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) het verslag en de notulen 

goed te keuren, mits aanpassing. 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

 

2. Kennisname van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019, budgetwijziging 2016 en 

budget 2017 van de OCMW-vereniging W13. 

De algemene vergadering van W13 keurde op 16.12.2016 het gewijzigde meerjarenplan 2015 - 2019, de 

budgetwijziging 2016 en het budget 2017 goed. 
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De omzendbrief van het agentschap binnenlands bestuur (2013/6) stelt dat de gemeenteraad het 

meerjarenplan van de vereniging moet goedkeuren. Volgens de decretale bepalingen heeft de raad voor 

maatschappelijk welzijn daarbij geen formele rol te vervullen. De raad van beheer van W13 koos er echter 

voor om het meerjarenplan eerst ter kennisgeving voor te leggen aan de OCMW-raad.  

 

De budgetwijziging 2016 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan zowel de raad voor maatschappelijk 

welzijn als de gemeenteraad. 

Het budget 2017 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de 

gemeenteraad. 

 

Aktename. 

 

 

3. Instap in de opdracht 'leveren fotokopiepapier op afroep 2017 ten behoeve van 

gemeentebestuur Zwevegem". 

Gemeente Zwevegem voerde de opdracht “Leveren fotokopiepapier op afroep 2017”.  

 

In zitting van het CBS van 04.01.2017 werd deze opdracht gegund aan NV Dessauvage Geert, 

Ambachtenstraat 16, 8870 Izegem.  

 

In de opdrachtdocumenten van gemeente Zwevegem werd voorzien dat OCMW Zwevegem kan instappen in 

de opdracht. Wij hoeven hiervoor geen overheidsopdracht te voeren, het nemen van een raadsbeslissing 

volstaat. 

 

De gegunde prijzen leunen dicht aan bij de prijzen die we momenteel genieten. Dit betekent dat we 

voorheen ook al competitieve prijzen konden bedingen. Door deze overheidsopdracht hebben wij de garantie 

verder van deze prijzen te kunnen genieten.  

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. In te stappen in de opdracht “Leveren fotokopiepapier op afroep 2017 voor gemeente Zwevegem”. 

2. Gemeente Zwevegem hiervan in kennis te stellen. 

 

 

4. Aktename van gunning van de opdracht "Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW 

Kortrijk voor de levering  van incontinentiemateriaal aan woonzorgcentra". 

In zitting van 12.04.2016 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan OCMW Kortrijk voor het 

voeren van deze opdracht, bij wijze van open offerteaanvraag met Europese publicatie. 

 

De gegadigden hadden tijd tot 07.06.2016 voor het indienen van een offerte.  

 

De OCMW-raad van Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 17.11.2016 aan de meest voordelige 

inschrijver, met name Ontex.  
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De nieuwe overeenkomst vangt aan op 01.03.2017, tot en met 30.05.2022. 

 

Aktename. 

 

 

5. Gunning van de overheidsopdracht "Wasserijdiensten 2017 - 2021".  

In het kader van de opdracht “wasserijdiensten 2017 - 2021” werden de nodige opdrachtdocumenten 

opgemaakt.  

 

Zoals goedgekeurd in raadszitting van 11.10.2016 werd de opdracht gevoerd bij wijze van open 

offerteaanvraag. 

 

De verslagen van nazicht van 05.01.2017, die deel zullen uitmaken van de beslissing van de raad, lagen ter 

inzage.  

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen: 

1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht “Wasserijdiensten 2017 – 2021 – Perceel 1 

(Huur en onderhoud arbeidskledij) van 05.01.2017. 

2. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht “Wasserijdiensten 2017 – 2021 – Perceel 2 

(Huur en onderhoud plat linnen en onderhoud donsdekens) van 05.01.2017. 

3. Perceel 1 van deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name 

CLEANLEASE NV , Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem, voor de offerte “met korting indien perceel 1 

en perceel 2 samen worden toegewezen” tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van van € 

113.308,72 excl. BTW of € 137.103,55 incl. 21% BTW.   

4. Perceel 2 van deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name 

CLEANLEASE NV , Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem, voor de offerte “indien perceel 1 en perceel 2 

worden toegewezen”, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 66.129,93 excl. BTW of 

€ 80.017,22 incl. BTW. 

5. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder 

bestek met nr. 2016008. 

 

 

6. Keuze van wijze van gunnen en gunning isolatie van de buitenmuur Blyhove I na afbraak 

Gistkuip. 

Na het verlof 2016 werd de Gistkuip afgebroken in opdracht van brouwerij Omer Vande Ghinste. Daarbij 

kwamen we tot de vaststelling dat de muur van Blyhove I, die daarbij bloot kwam te staan, niet geïsoleerd 

was.  

 

Gezien er tegen deze muur niet meteen zou gebouwd worden, was het nodig om deze muur van buitenaf te 

isoleren, en dit zo snel mogelijk om schade te voorkomen. Dit werk komt in aanmerking voor subsidies van 

Eandis. 
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Gezien deze gevel zo snel mogelijk dient geïsoleerd te worden, om schade te voorkomen, wij er niet in 

slagen op korte termijn andere dakwerkers te vinden, én gezien de marktconformiteit van de offerte, stellen 

wij voor om deze opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (op 

basis van art. 26 §1, 1e, c: verantwoording van de onderhandelingsprocedure door onvoorziene 

omstandigheden). 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Als wijze van gunnen te opteren voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis 

van artikel 26,  §1, 1e, c. 

2. Deze opdracht te gunnen aan dakwerken Devriesere, Zevekotestraat 1, 8511 Aalbeke. 

 

 

7. Aanstelling veiligheidsconsulent en adjunct- veiligheidsconsulenten. 

Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de 

instellingen van sociale zekerheid legt de organisatorische structuur vast, op basis waarvan alle instellingen 

van sociale zekerheid een echte "veiligheidscultuur" hebben ontwikkeld.  

 

Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de veiligheidsconsulent. Elke gemeente en OCMW moet bijgevolg een 

veiligheidsconsulent aanstellen. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Akkoord te gaan met de aanstelling van Giovanni Amelinck als veiligheidsconsulent voor de 

gemeente en OCMW, ter vervanging van Thomas Tas. 

2. Akkoord te gaan met de aanstelling van Luc Velghe als adjunct veiligheidsconsulent voor de 

gemeente en OCMW. 

3. Akkoord te gaan met de aanstelling van Bart Herman, als adjunct veiligheidsconsulent voor de 

gemeente en OCMW. 

 

FINANCIËN 

 

8. Betaalbaar stellen uitgaven. 

De lijst van uitgaven die betaalbaar moeten gesteld worden, was te consulteren in Cobra@Home. 

 

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

 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

9. Varia. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.09 uur. 


