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1.

Goedkeuring aanpassing reglement inschrijvingslijst assistentiewoningen.

Het huidige reglement inschrijvingslijst assistentiewoningen werd goedgekeurd op de OCMW Raad van 14
februari 2017.
Er dringen zich een aantal aanpassingen op. Enerzijds omdat het OCMW ingekanteld is in de gemeente,
waardoor het comité ouderenzorg niet meer bestaat en vervangen werd door het vast bureau, anderzijds
omdat er ook een aantal inhoudelijke zaken aangepast moeten worden.
De aanpassingen werden in geel gemarkeerd op het document in bijlage en voorzien van een opmerking aan
de rechterzijde ter verduidelijking.
De inhoudelijke aanpassingen betreffen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden niet-inwoners van
Zwevegem toch op de inschrijvingslijst te plaatsen.
De schorsing van de inschrijvingslijst bij weigering van opname, zou van twee jaar naar één jaar gebracht
worden.
2.

Bepalen dagprijzen (voor niet-Zwevegemnaren) assistentiewoningen De Courbe.

De dagprijzen voor de Courbe werden vastgelegd in de OCMW Raad van 10 oktober 2017:
30,00 euro voor een A type
33,00 euro voor een B type
37,00 euro voor een C type
Deze dagprijzen werden herzien in de OCMW Raad van 10 juli 2018:
25,00 euro voor een A type
28,00 euro voor een B type
32,00 euro voor een C type
Ondertussen zijn nog niet alle assistentiewoningen verhuurd, hebben alle mensen op de wachtlijst de kans
gekregen en merken we dat er interesse is van mensen van buiten Zwevegem. Het lijkt dan ook logisch en
financieel verantwoord om eventueel open te staan voor kandidaten van buiten Zwevegem, onder bepaalde
voorwaarden. Voor deze mensen kan er dan een meerprijs van euro 5,00/dag gevraagd worden.
De voorwaarde om als niet-Zwevegemnaar in aanmerking te komen, is dat er familie tot de 2de graad
minstens 10 jaar in Zwevegem gedomicilieerd is. Deze personen komen echter maar in aanmerking voor
opname als er zich geen inwoners van Zwevegem meer op de wachtlijst bevinden en betalen ook een hoger
tarief.
Voorstel om aan niet-Zwevegemnaars volgende dagprijzen aan te rekenen:
30,00 euro voor een A type
33,00 euro voor een B type
37,00 euro voor een C type
3.

Goedkeuring aanpassing reglement inschrijvingslijst woonzorgcentrum.

Het huidige reglement inschrijvingslijst woonzorgcentrum Sint-Amand werd goedgekeurd op de OCMW-raad
van 14 februari 2017. Als gevolg van de inkanteling van OCMW in gemeente dienen een aantal
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aanpassingen te gebeuren. Het comité ouderenzorg zal vervangen worden door het vast bureau.
Daarnaast werd ook de mogelijkheid voorzien om ongeacht de zorgbehoevendheid personen vanaf de
leeftijd van 90 jaar (op datum van inschrijving) op de inschrijvingslijst op te nemen.
4.

Doorstorten van de TWE-subsidies van de VDAB in het kader van een art. 60§7tewerkstelling naar een ander bestuur.

TWE is een maatregel van de Vlaamse Overheid die van toepassing is bij een art 60§7-tewerkstelling, die
gericht is op werkzoekenden (leefloongerechtigden) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, omwille van
gebrek aan (recente) werkervaring en gebrek aan generieke competenties. Betrokkene beschikt bovendien
over voldoende leerpotentieel om de afstand naar het NEC (normal economisch circuit) in max. 2 jaar te
overbruggen.
De VDAB voorziet 3 vormen van financiering per traject/werknemer:
o Inspanningsvergoeding voor alle maanden waarin er op de laatste dag van de maand een TWE-OCMWtraject bezig was en indien er tijdig werk was voor het traject.
o Compensatievergoeding voor alle maanden waarin er op de laatste dag van de maand een TWE-OCMWtraject en een art. 60§7-tewerkstelling bezig was. De compensatievergoeding wordt momenteel in twee
delen uitbetaald:
-

Compensatievergoeding 1: 150,00 euro per maand, uitbetaald per kwartaal.

-

Compensatievergoeding 2: 45,00 euro per maand, uitbetaald bij de eerste kwartaalbetaling volgend
op de tweede resultaatsmeting.

o Resultaatsvergoeding die afhankelijk is van de resultaten op twee meetmomenten: 1 dag na het einde
van het TWE-OCMW-traject en 3 maanden na het einde van het TWE-OCMW-traject. Deze vergoeding
wordt verrekend met de reeds uitbetaalde compensatievergoedingen.
De VDAB vertrekt van het domicilieadres (‘officieel adres’ binnen VDAB-tool) van de leerwerknemer voor de
uitbetaling van de subsidiëring. In kader van de bijzondere bevoegdheidsregels is het niet altijd het OCMW
van de gemeente waar het domicilieadres van de leerwerknemer geregistreerd is, dat bevoegd is voor recht
op maatschappelijke integratie, en desgevallend de begeleiding van een TWE bij de opstart van een art.
60§7. In dit geval stort de VDAB de subsidiëring dus ten onrechte aan het verkeerde OCMW. Deze
problematiek werd al uitvoerig besproken met VDAB. Het blijkt een informaticaprobleem, waarvoor op heden
niet meteen een passende oplossing blijkt te zijn. In het regio-overleg van de OCMW (SD) diensthoofden
kwam het voorstel om voor gans de regio deze werkwijze toe te passen, wat ervoor zorgt dat de subsidie
wordt uitbetaald aan het OCMW dat effectief het TWE-traject uitvoert.
5.

Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen betreffende instap in het
raamcontract van ICT aankoopcentrale stad Brugge.

Gemeente en OCMW Zwevegem krijgen de kans om in te stappen in het ICT raamcontract van stad Brugge
die in deze optreedt als aankoopcentrale. Stad Brugge heeft reeds ervaring met de gunning van drie
opeenvolgende raamovereenkomsten. De huidige raamovereenkomst eindigde eind 2018.
Stad Brugge voerde voor de huidige opdracht een mededingingsprocedure met onderhandelingen waar ook
andere besturen konden op intekenen. Er werd reeds halfweg 2018 te kennen gegeven dat gemeente en
OCMW Zwevegem opnieuw wensten aan te sluiten. Door een misverstand werd de gemeente en het OCMW
niet opgenomen.
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Samen met Stad Brugge onderzochten we of instap nog mogelijk was (zowel voor ons als voor andere
besturen), en op welke manier dit eventueel zou kunnen.
Een latere (huidige) instap bleek mogelijk te zijn, behalve voor het perceel multifunctionals. Voor ons
bestuur vormt dit geen enkel probleem, gezien wij voor deze opdracht aangesloten zijn bij de
aankoopcentrale van Farys (Creat).
De uitvoeringstermijn bedraagt 3 jaar en is 3 maal met 1 jaar verlengbaar (5 jaar en met 1 jaar verlengbaar
voor perceel 1).
Reeds 369 besturen (gemeentes, ocmw’s politiezones, AGB’s, ziekenhuizen,…) zijn ingegaan op dit aanbod.
Het totale contract wordt geraamd op 20 à 25 miljoen euro op jaarbasis voor alle percelen samen.
De raamovereenkomst is gesplitst in verschillende percelen die elk afzonderlijk gegund werden. Leveranciers
konden zich kandidaat stellen voor één of meerdere percelen.
De opdracht bestaat uit diverse percelen, zowel werken en diensten als leveringen. Het type wordt bepaald
per perceel.
Perceel nr

Perceel titel

datum gunning

leverancier

1

Hardware

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

2

Software

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

3

Consultancy

systeemondersteuning

11/02/2019

infrastructuur
4

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

Softwareondersteuning

19/11/2018

Cronos NV, Veldkant 33A, 2550
Kontich

5

Switching

18/02/2019

Nextel

NV,

Koralenhoeve

19,

2160 Wommelgem
6

Netwerk-

en

securitycomponenten

en

18/02/2019

ondersteuning
7

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

Glasvezel

18/02/2019

Fabricom

NV,

Centrum-Zuid

3020, 3530 Houthalen
8

Servers en storage

11/02/2019

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

9

GIS

11/02/2019

GIM NV, Philipssite 5 bus 27,
3001 Leuven

10

Draadloze netwerken

18/02/2019

Bryggia, Leuvensesteenweg 540,
bus 3, 1930 Zaventem

11

Audiovisuele oplossingen

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

12

6.

Multifunctionals edm --> geen toetreding mogelijk

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 25 maart 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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