Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 20
november 2019
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben,
Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Wettinck Denny, raadslid
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.35.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 23
oktober 2019.
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het voorliggende verslag;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 23/10/2019 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 23/10/2019. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Goedkeuren tot intekening raamovereenkomst via CREAT/Farys voor aankoop
meubilair (inrichting) Huis van het Kind
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 47, waarbij een
aanbestedende overheid leveringen en/of diensten kan verwerven via een aankoopcentrale die
gecentraliseerde aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in artikel 2,6°-8°;
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Overwegende dat op basis van artikel 47§2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten de
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2016 houdende
goedkeuring toetreding Farys/Creat;
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, in het
bijzonder het artikel 29/1;
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het feit dat het Huis van het Kind zal gevestigd worden in de Molendreef.
Gelet op het feit dat de opfrissingswerken van het gebouw aan de gang zijn, maar dat er ook nieuw
meubilair voor inrichting dient aangekocht te worden;
Gelet op het feit dat binnen het aanbod van Farys/Creat er kan ingetekend worden op de
raamovereenkomst voor de aankoop van het meubilair dat zal gebeuren via Sedus Stoll BVBA.
Gelet op het feit dat je bij Sedus Stoll BVBA ook terecht kan voor de opmaak van een inrichtingsplan van
de ruimtes waarbij er zal gepolst worden naar de noden voor de inrichting;
Gelet op het feit dat de Molendreef zal gebruikt worden als Huis van het Kind maar dat tevens het
consultatiebureau van het Kind & Gezin hierin zijn plaats moet kennen lijkt het ons goed om deze ruimte
zo functioneel mogelijk in te richten zodat deze ook snel van functie kan veranderen. Hiervoor zou een
inrichtingsplan, opgemaakt door een binnenhuisarchitect een meerwaarde zijn;
Gelet op het feit dat het voorziene budget binnen de meerjarenplanning €18.000 bedraagt voor de
inrichting van het Huis van het Kind;
Gelet op het feit dat er na de opmaak van het inrichtingsplan een voorstel tot aankoop van het meubilair
zal voorgelegd worden aan het bestuur;
Gelet op de voorliggende contractinformatie;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens Steven, dat CD&V niet akkoord gaat met de gekozen
locatie en om deze reden de leden zich onthouden bij de stemming;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

16 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Arbijn Wim,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim)
6 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde)

Artikel 1: Verleent goedkeuring tot intekening raamovereenkomst via Farys/Creat voor de inrichting van
het Huis van het Kind, met daarbij eerst de vraag tot opmaak van een inrichtingsplan.
Artikel 2: Maakt onderhavige beslissing over aan Farys/Creat.
Artikel 3: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
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PUNT 3: Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
10 december 2019 en bepalen standpunt OCMW Berlare inclusief voorstel tot wijziging van
de statuten
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat het OCMW Berlare aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het schrijven van TMVS dv, dd 04/09/2019 met toelichtende nota betreffende de voorliggende
statutenwijziging;
Gelet op de bespreking van de voorgestelde statutenwijziging in het vast bureau van 04/10/2019;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv, dd 23/10/2019,
waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoor de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De OCMW-raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
9. Varia
Artikel 2: De OCMW-raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven
en zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de OCMW-raad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :
- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
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PUNT 4: Goedkeuren tot intekening raamovereenkomst via CREAT/Farys voor de aankoop
van verpleegbedden
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 47, waarbij een
aanbestedende overheid leveringen en/of diensten kan verwerven via een aankoopcentrale die
gecentraliseerde aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in artikel 2,6°-8°;
Overwegende dat op basis van artikel 47§2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten de
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2016 houdende
goedkeuring toetreding Farys/Creat;
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, in het
bijzonder het artikel 29/1;
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;
Overwegende dat er verschillende hoog-laagbedden in het WZC Ter Meere reeds meer dan 20 jaar oud
zijn; niet meer voldoen aan de huidige normen mbt ergonomisch werken ( oa niet elektronisch
bedienbaar hoog-laagstanden); regelmatig defecten vertonen en zodoende aan vervanging toe zijn;
Gelet op het feit dat binnen het aanbod van Farys/Creat er kan ingetekend worden op de
raamovereenkomst voor aankoop van verpleegbedden;
Gelet op de voorliggende contractinformatie;
Gelet op het feit dat het voorgestelde bed (type Formidabel – gedeelde onrusthekkens) ook reeds op
proef in onze instelling gestaan heeft en door de medewerkers zeer positief geëvalueerd werd;
Gelet op het voorstel van de directie om heden reeds 1/3 van de huidige bedden (40 stuks) + bijhorende
visco-elastische schuimmatrassen te vervangen.
Gelet op het feit dat deze aankoop/vervanging geraamd kan worden op een bedrag van € 82.000 (incl
BTW)
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gelet op verleende visum met nummer 2019-039;
Gehoor de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Verleent goedkeuring tot intekening raamovereenkomst via Farys/Creat voor de aankoop van
40 verpleegbedden (type Formidabel) inclusief visco-elastische schuimmatrassen
Artikel 2: Stelt de heer Schollaert Freddy, directeur van het WZC Ter Meere aan als leidend ambtenaar
in dit dossier
Artikel 3: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal en maakt onderhavige beslissing ook over aan Farys/Creat.
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PUNT 5: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.30.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Karel De Gucht
voorzitter OCMW
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