Zitting: 6 juni 2017

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen,
Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, secretaris;
In openbare zitting.
1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 9 mei 2017 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Aktename beslissingen van de OCMW-secretaris in kader van dagelijks bestuur
Optredend in het kader van het Decreet van 19 december 2008 omtrent de
organisatie van de OCMW’s, hierna genoemd het OCMW-decreet;
Gelet op artikel 161 van voormeld decreet dat stelt dat de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn het budgethouderschap voor aangelegenheden van
dagelijks bestuur kan delegeren naar het vast bureau, een bijzonder comité of
naar de secretaris die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting 1
september 2009, houdende omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’ en
delegatie ervan aan de OCMW-secretaris;
Neemt akte:
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. 52-53-54-55-56-57 voor wat
betreft het boekjaar 2017.
3. Vaststellen jaarrekening van het OCMW dienstjaar 2016
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder op de artikelen 91 en 175;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende
de boekhouding en administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;

Gelet op de voorgelegde rekening van het OCMW Ardooie dienstjaar 2016
samen met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam;
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening 2016 als volgt is
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden
2. Overige

Jaarrekening Eindbudget
195 824,63
1 578
887,03
1 774
711,66

682 173,36 682 173,36
1 092
538,30

1 139
011,24

68 734,74

50 884,50

28 133,38

25 087,00

96 868,12

75 971,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

264 559,37

51 936,40

1 187
438,10
1 451
997,47

1 187
438,10
1 239
374,50

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
B. Bestemde gelden voor investeringen

1 051,90
1 820
132,70
1 821
184,60

438 981,77 425 681,13
438 981,77 425 681,13

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1 013
813 693,37
015,70
Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2016 in bijlage;

Initieel
budget
0,00
1 965
695,80
1 965
695,80
682
173,36
1 283
522,44
-121
172,00
271
172,00
150
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-121
172,00
999
085,22
877
913,22
839
814,89
839
814,89
38
098,33

Gehoord de financieel beheerder in haar verslag;
BESLIST:
De OCMW-rekening over het dienstjaar 2016 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2016 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid
4. Goedkeuren gunning lot binnenafwerking woningen Mgr. Roelensstraat
Gelet op 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, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het 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, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op 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;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering
en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Lot 3 binnenafwerking
woningen Mgr.Roelensstraat” werd gegund aan Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te
8830 Hooglede;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2017/02 werd
opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830 Hooglede;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.561,30 excl.
btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 maart 2017
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 maart 2017
betreffende het starten van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Willemyns Dimitri, Roeselaarsestraat 127 te 8850 Ardooie;
- Declerck Johan, Vierwegstraat 5 te 8850 Ardooie;
- New Driessens, Lodewijk De Raetlaan 57 te 8870 Izegem;
- Interhoro NV, Lauwbergstraat 230 te 8930 Lauwe;
- Deurlux, Cloetbergstraat 1A te 8850 Ardooie;
- Nico Van Marcke, Moskostraat 10 te 8851 Koolskamp;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 3 april 2017 om 11.00 uur
dienden te bereiken;

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op
1 augustus 2017;
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van Nico Van Marcke, Moskostraat 10 te
8851 Koolskamp (€ 29.940,00 excl. btw of € 36.227,40 incl. 21% btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 13 mei 2017 opgesteld door de
ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830 Hooglede;
Overwegende dat de ontwerper voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde Nico Van Marcke, Moskostraat 10
te 8851 Koolskamp, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 29.940,00 excl.
btw of € 36.227,40 incl. btw mits het verkrijgen van een visum;
Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel beheerder het visum
verleende;
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
13 mei 2017, opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te
8830 Hooglede.
Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Art. 3. De opdracht “Lot 3 binnenafwerking woningen Mgr.Roelensstraat” wordt gegund
aan de enige bieder, zijnde Nico Van Marcke, Moskostraat 10 te 8851 Koolskamp,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 29.940,00 excl. btw of
€ 36.227,40 incl. btw.
Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. 2017/02.

5. Goedkeuring gunning lot schilderwerken woningen Mgr. Roelensstraat
Gelet op 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, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het 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, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op 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;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering
en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Lot 4 :schilderwerken
woningen Mgr.Roelensstraat ” werd gegund aan Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te
8830 Hooglede;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2017/03 werd
opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830 Hooglede;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.474,36 excl.
btw of € 12.673,98 incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 maart 2017
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 maart 2017
betreffende het starten van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Geert Berteloot, Seringenstraat 14 te 8850 Ardooie;
- Decoral, Lichterveldsestraat 49 te 8851 Koolskamp;
- Deco-Mind, Bessenstraat 5 te 8850 Ardooie;
- Art Pigment, Kortrijksestraat 111 te 8850 Ardooie;
- Vandenberghe Marnik, Hille-Zuid 33 te 8750 Zwevezele;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 3 april 2017 om 11.30 uur
dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op
1 augustus 2017;
Overwegende dat 4 offertes werden ontvangen:
- Geert Berteloot, Seringenstraat 14 te 8850 Ardooie (€ 7.938,22 excl. btw of € 9.605,25
incl. 21% btw);
- Deco-Mind, Bessenstraat 5 te 8850 Ardooie (€ 15.502,19 excl. btw of € 18.757,65 incl.
21% btw);
- Art Pigment, Kortrijksestraat 111 te 8850 Ardooie (€ 10.209,70 excl. btw of € 12.353,74
incl. 21% btw);
- Vandenberghe Marnik, Hille-Zuid 33 te 8750 Zwevezele (€ 18.242,80 excl. btw of
€ 22.073,79 incl. 21% btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 13 mei 2017 opgesteld door de
ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830 Hooglede;
Overwegende dat de ontwerper voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Geert
Berteloot, Seringenstraat 14 te 8850 Ardooie, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 7.938,22 excl. btw of € 9.605,25 incl. btw;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 22 mei 2017 een visumaanvraag werd
ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 31 mei 2017;
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen

art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
13 mei 2017, opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te
8830 Hooglede.
art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
art. 3. De opdracht “Lot 4 :schilderwerken woningen Mgr.Roelensstraat ” wordt gegund
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Geert Berteloot,
Seringenstraat 14 te 8850 Ardooie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 7.938,22 excl. btw of € 9.605,25 incl. btw.
art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. 2017/03.
Waarna de openbare zitting wordt gesloten.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

