Zitting: 10 januari 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 20 december 2016 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Aktename beslissingen van de OCMW-secretaris in kader van dagelijks bestuur
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
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
01/09/2009, 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. AK/2016/2688 tot en met nr.
AK/2016/2809 voor wat betreft het boekjaar 2016.
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. AK/2017/01 tot en met nr.
AK/2017/04 voor wat betreft het boekjaar 2017.
3. Goedkeuring lastenboek en bepalen wijze van gunnen lot 2 (ruwbouwwerken)
bouwen woning in Mgr. Roelensstraat
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
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 24;
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;

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 “Bouwen twee
gezinsappartementsgebouw 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. OCMW/04 werd
opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830 Hooglede;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 210.306,18 excl.
btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017 (totaal €
330.000);
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. OCMW/04 en de raming
voor de opdracht “Bouwen twee gezinsappartementsgebouw
Mgr.Roelensstraat”, opgesteld door de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2
bus 2 te 8830 Hooglede. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 210.306,18 (BTW excl.).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2017.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

