O.C.M.W. ARDOOIE

Raad voor Maatschappelijk
Welzijn

Arrondissement Tielt

Zitting: 3 april 2018

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Hilde Stevens,
Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, algemeen directeur
1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 6 maart 2018 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Aktename beslissingen van de OCMW-secretaris in kader van dagelijks bestuur
De Raad,
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. FI/123-124-125 voor wat
betreft het boekjaar 2017.
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. FI/9-10-1-12-13-14-15 voor
wat betreft het boekjaar 2018.

3. Goedkeuren vorderingsstaat nr. 9 bouw twee woningen 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, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

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 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;
Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van
7 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht
“Bouwen twee woningen Mgr.Roelensstraat” aan Frans Verhelst bvba,
Barnestraat 1A te 8680 Koekelare tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 180.014,82 excl. btw of € 217.817,93 incl. btw (€ 37.803,11 Btw);
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. OCMW/04;
Overwegende dat de aannemer Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1A te 8680
Koekelare, vorderingsstaat 9 indiende;
Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
Btw
TOTAAL
Bedrag vorige vorderingsstaten
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Huidige vorderingsstaat
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
Btw medecontractant
TOTAAL

+
=
+
=
+
=
+
=
+
=

€ 180.014,82
€ 37.803,11
€ 217.817,93
€ 97.317,07
€ 0,00
€ 97.317,07
€ 20.436,59
€ 117.753,66
€ 39.945,65
€ 0,00
€ 39.945,65
€ 8.388,59
€ 8.388,59
€ 48.334,24

Totaalbedrag uitgevoerde werken
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Overwegende dat de werken aanvingen op 26 juni 2017;

+
=
+
=

€ 137.262,72
€ 0,00
€ 137.262,72
€ 28.825,18
€ 166.087,90

Overwegende dat de uitvoeringstermijn 160 werkdagen bedraagt;
Overwegende dat de werken correct werden uitgevoerd;
Overwegende dat architect na goedkeuring echter volgende heeft vastgesteld:
“In het lastenboek en de oorspronkelijk prijsofferte is bij de aanbesteding een
nieuwe scheidingsmuur op de achterperceelsgrens voorzien. Deze muur werd
intussen gewijzigd naar een muur zonder gevelmetselwerk. Een
verrekeningsvoorstel werd voorgelegd en goedgekeurd op 22.06.2017. Er is
vastgesteld dat de oorspronkelijk bedragen met betrekking tot deze muur niet in
aftrek genomen werden bij de reeds gemaakte vorderingsstaten. De
oorspronkelijke bedragen met betrekking tot deze muur zullen bij de volgende
vorderingsstaat moeten verrekend worden.”
Overwegende dat de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830
Hooglede op 14 maart 2018 een proces-verbaal van nazicht heeft opgesteld;
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1.Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 9 van Frans Verhelst
bvba, Barnestraat 1A te 8680 Koekelare voor de opdracht “Bouwen twee
woningen Mgr.Roelensstraat” voor een bedrag van € 39.945,65 excl. btw of
€ 48.334,24 incl. 21% btw (€ 8.388,59 Btw), waardoor de werken een
bedrag bereiken van € 137.262,72 excl. btw of € 166.087,90 incl. 21% btw.
Art. 2 :Bij volgende vorderingsstaat dient wel verrekening te gebeuren van
gevelmetselwerk voor muur achterperceelsgrens.
Art. 3.De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Het raadslid Dieter Vanovertveldt vervoegt de zitting.
4. Princiepsbeslissing invoering onderwijscheques
De raad,
Gelet op de volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
➢ Wet van 2 april 1965 betreffende de ten laste name van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
➢ Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
➢ Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en wijzigingen

➢ Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en
wijzigingen
Overwegende dat het OCMW zich actief wil inzetten op de bestrijding van
kinderarmoede;
Overwegende dat onderwijscheques worden uitgereikt aan kinderen waarvan
ouders zich in een financieel precaire situatie bevinden;
Beslist:
Het onderstaand reglement uitkering van onderwijscheques goed te keuren.
Doelgroep
Schoolgaande kinderen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
•

Het kind dient op 31 december van het schooljaar waar de cheque
betrekking op heeft gedomicilieerd zijn in Ardooie op hetzelfde adres als
de ouder(s) of voogd die de onderwijscheques aanvraagt en er effectief
wonen.

•

Het kind moet ingeschreven zijn in het lager, kleuter, middelbaar of hoger
onderwijs.

De ouders dienen zijn gedomicilieerd in Ardooie en moeten zich in één van de
volgende situaties bevinden:
•

Gerechtigd zijn op leefloon of equivalent leefloon (niet voor kinderen die
een equivalent leefloon ontvangen maar die thuis wonen)

•

Budgetbeheer volgen bij het OCMW Ardooie met actieve schulden

•

Toegelaten zijn in collectieve schuldenregeling (attest van
schuldbemiddelaar kan worden gevraagd)

•

Onder budgetbegeleiding zijn door het OCMW Ardooie

•

Verhoogde tegemoetkoming genieten van de mutualiteit

Inwoners van Ardooie die aan de volgende voorwaarden voldoen, hebben recht
op volgende onderwijscheques per kind per schooljaar:
•

Per kleuter:

€ 40,00

•

Per kind lagere school:

€ 80,00

•

Per kind secundair onderwijs:

€ 150,00

•

Hogere studies

€ 200,00

Per cheque dienen de ouders zelf € 2,00 te betalen.
Onderwijscheques zijn cheques waarmee de houder aan de onderwijsinstelling
waarin zijn kinderen zijn ingeschreven, betalingen kan verrichten voor alle
verplichte uitgaven, zoals vastgelegd in het schoolreglement + bepaalde
facultatieve uitgaven
-

Schoolreizen, culturele activiteiten en uitstappen georganiseerd door de school
Sportdagen georganiseerd tijdens de schooltijden
Zwemspullen en turnmateriaal van de school
Studiebezoeken

-

Culturele activiteiten
Verplichte aankopen van boeken, werkmateriaal
Turnmateriaal van school

In geen geval kunnen de cheques gebruikt worden voor het betalen van drankjes,
snacks en foto’s die op de school van de klassen of de leerlingen worden
gemaakt.
Wijze van betaling:
De scholen innen de cheque en sturen die naar het OCMW met detail welke
aankopen zijn gebeurd.
5. Kennisname jaarverslag inzake schuldbemiddeling voor het jaar 2017
Kennisname aanstelling algemeen directeur en financieel directeur ingevolge
inwerkingtreding overgangsbepalingen decreet lokaal bestuur.
6. Vermelden uniek jaarverslag.
De Raad,
De voorzitter meldt dat voor het jaar 2017 het uniek jaarverslag werd ingediend
met verslaggeving over het gebruik van volgende fondsen:
•
•
•
•
•

personeelskosten
huurwaarborgen
sociaal fondsen gas en elektriciteit
participatie en sociale activering
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

De raadsleden nemen hiervan akte.
De raadsleden nemen hiervan akte.
Waarna de openbare zitting wordt gesloten.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De algemeen directeur,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

