O.C.M.W. ARDOOIE

Raad voor Maatschappelijk
Welzijn

Arrondissement Tielt

Zitting: 8 mei 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 3 april 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/126 voor wat betreft het
boekjaar 2017.
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. FI/21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32-33-34 voor wat betreft het boekjaar 2018.

3. Goedkeuren vorderingsstaat nr. 2 (ruwbouw) 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
medecontractant);
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 10 indiende;
Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
Btw
TOTAAL
Bedrag vorige vorderingsstaten
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Huidige vorderingsstaat
Prijsherzieningen

+
=
+
=
+
=
+

€ 180.014,82
€ 37.803,11
€ 217.817,93
€ 137.262,72
€ 0,00
€ 137.262,72
€ 28.825,18
€ 166.087,90
€ 15.261,64
€ 0,00

Totaal excl. btw
Btw
Btw medecontractant
TOTAAL
Totaalbedrag uitgevoerde werken
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL

=
+
=
+
=
+
=

€ 15.261,64
€ 3.204,94
€ 3.204,94
€ 18.466,58
€ 152.524,36
€ 0,00
€ 152.524,36
€ 32.030,12
€ 184.554,48

Overwegende dat de werken aanvingen op 26 juni 2017;
Overwegende dat de werken correct werden uitgevoerd;
Overwegende dat de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830
Hooglede gunstig advies verleende;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 10 van Frans Verhelst
bvba, Barnestraat 1A te 8680 Koekelare voor de opdracht “Bouwen twee
woningen Mgr.Roelensstraat” voor een bedrag van € 15.261,64 excl. btw
of € 18.466,58 incl. 21% btw (€ 3.204,94), waardoor de werken een bedrag
bereiken van € 152.524,36 excl. btw of € 184.554,48 incl. 21% btw.
Art. 2. De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

4. Goedkeuren vorderingsstaat nr. 2 (technieken) 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 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, 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, inzonderheid
artikel 105;
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
“Technieken woningen Mgr. Roelensstraat” aan Deltatherm, Brugsebaan 2B te
8850 Ardooie tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 38.851,54 excl.
btw of € 47.010,36 incl. btw (€ 8.158,82 Btw medecontractant);
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. OCMW/03;
Overwegende dat de aannemer Deltatherm, Brugsebaan 2B te 8850 Ardooie,
vorderingsstaat 2 indiende;
Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
Btw
TOTAAL
Bedrag vorige vorderingsstaten
Btw
TOTAAL
Huidige vorderingsstaat
Btw
Btw medecontractant
TOTAAL
Totaalbedrag uitgevoerde werken
Btw
TOTAAL

+
=
+
=
+
=
+
=

€ 38.851,54
€ 8.158,82
€ 47.010,36
€ 14.773,85
€ 3.102,51
€ 17.876,36
€ 4.851,80
€ 1.018,88
€ 1.018,88
€ 5.870,68
€ 19.625,65
€ 4.121,39
€ 23.747,04

Overwegende dat de werken correct werden uitgevoerd;
Overwegende dat de ontwerper, Defour Kris, Bakkerijstraat 2 bus 2 te 8830
Hooglede gunstig advies verleende;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Deltatherm,
Brugsebaan 2B te 8850 Ardooie voor de opdracht “Technieken woningen
Mgr. Roelensstraat” voor een bedrag van € 4.851,80 excl. btw of
€ 5.870,68 incl. 21% btw (€ 1.018,88 Btw medecontractant), waardoor de
werken een bedrag bereiken van € 19.625,65 excl. btw of € 23.747,04 incl.
21% btw.
Art. 2.De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

4bis Reglement logistieke hulp
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Optredend in het kader van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet dat het OCMW reeds sedert 1983 over een poetsdienst beschikt, sedert
26/07/2012 erkend als dienst voor logistieke hulp;
Gelet op het reglement betreffende deze dienst zoals laatst gewijzigd in zitting
van 3 december 2013;
Overwegende dat artikel 6 best wordt geschrapt gezien de gebruiker af en toe
afwezig kan zijn tijdens werk logistieke helper
Na bespreking;
Besluit: met algemene stemmen
Art.1: .Artikel 6 van het reglement van de logistieke hulp van het OCMW wordt
geschrapt.
Art.2: Artikel 8 van de overeenkomst tussen gebruiker en dienst voor logistieke
hulp wordt geschrapt.

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

