Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 24
augustus 2020
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,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Verdurmen Angélique, raadslid
Afwezig:

Voorzitter Karel De Gucht kan om praktische reden de zitting niet voorzitten en delegeert het
voorzitterschap ter zitting aan Katja Gabriëls.
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.58.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag
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 art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 29/06/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 29/06/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Adviesgeven jaarrekening 2019 welzijnsvereniging Weldenderend
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 490 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Volgens artikel 29 9° van de statuten van welzijnsvereniging Weldenderend;
Gelet op het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn advies kan uitbrengen over de jaarrekening
van de welzijnsvereniging Weldenderend;
Gelet op de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Weldenderend;
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Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1:
Gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging Weldenderend.
Artikel 2:
De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 3: Vervangen verhinderd raadslid Roelandt in bovenlokale participaties
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de raadsbesluiten van 6/02/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgende
bovenlokale organen:
Poolstok cvba: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Welzijnsvereniging Weldenderend: effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Gelet op het raadsbesluit van 29/06/2020 waarin de raad kennisneemt van de tijdelijke verhindering van
raadslid Roelandt;
Overwegende dat raadslid Roelandt voor de duur van haar verhindering moet worden vervangen in de
bovenlokale organen waarin zij werd aangeduid;
Gehoord de mondelinge voordrachten ter zitting;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1:
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt Cindy volgende mandataris aan in het
bovenlokaal orgaan:
Poolstok cvba: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Jan Van Hee
Artikel 2:
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt Cindy volgende mandataris aan in het
bovenlokaal orgaan:
Welzijnsvereniging Weldenderend: effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Jan
Van hee
Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt ter kennis overgemaakt aan de betrokken bovenlokale organen en aan de
hier aangestelde vervangers van raadslid Roelandt Cindy.
Artikel 4:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 4: Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend
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 artikel 477 13° van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gezien artikels 28 en 42 van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend;
Gelet op de notulen van de raad van bestuur van 17 juni 2020 van de welzijnsvereniging Weldenderend;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van de welzijnsvereniging
Weldenderend.
Artikel 2: De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.
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PUNT 5: Kennisnemen van de notulen AV Welzijnsvereniging Weldenderend
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 84 aangaande de
bevoegdheden van het vast bureau;
Gelet op artikel 485 en artikel 285 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2020 van de welzijnsvereniging
Weldenderend;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de notulen van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging
Weldenderend.
Artikel 2: De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren raming, bestek en lastvoorwaarden: renovatie en vernieuwing liften
Boerenkrijghof en Zilverberk
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder art. 77 en art. 78 aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42;
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 het feit dat volgende werken moeten worden uitgevoerd: De assistentiewoningen
Boerenkrijghof en Zilverberk zijn voorzien van twee hydraulische liftinstallaties (bouwjaar 1993). De
installaties zijn aan vernieuwing toe.
Overwegende dat gezien de techniciteit er beroep wordt gedaan op een studiebureau die instaat voor:
- de opmaak van een bestek;
- de opmaak van meetstaat met raming;
- prijsvraag;
- eventuele onderhandelingen;
- en de opvolging van de werken (voorlopige en definitieve oplevering inbegrepen).
Overwegende het voorstel van het studiebureau om voor de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking te kiezen voor deze aanbesteding
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.270,00 euro excl. btw of
53.566,70 euro incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 2291000/095201-PATRIMONIUM.-Zilverberk en op budgetcode 2291000/095202PATRIMONIUM.-Boerenkr.;
Overwegende het voorliggende bestek nr. 8167; waarvoor goedkeuring wordt gevraagd;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: voor de opdracht ‘Renovatie en vernieuwing liften Boerenkrijghof en Zilverberk’ te bepalen dat
er zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 2: het bestek ‘Renovatie en vernieuwing liften Boerenkrijghof en Zilverberk’ met nr. 8167 en de
raming zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 44.270,00 euro excl. btw of 53.566,70 euro incl. btw.
Artikel 3: Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2291000/095201-PATRIMONIUM.-Zilverberk en op budgetcode 2291000/095202-PATRIMONIUM.Boerenkr.;
Artikel 4: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
PUNT 7: Goedkeuren dagorde algemene vergadering Poolstok cvba 4/09/2020 en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikels 40 en 41;
Gelet op het feit dat de OCMW Berlare lid is van Poolstok cvba;
Gelet op de statuten van Poolstok cvba;
Gelet op het feit dat de in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019, waarbij Aurelie Van
Lunter werd aangesteld als vertegenwoordiger namens OCMW Berlare in de algemene vergadering van
Poolstok cvba;
Gelet op het feit dat Jan Van Hee in zitting van heden werd aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
Gelet op de uitnodiging per e-mail van 26 juni 2020 tot de algemene vergadering van Poolstok cv op 4
september 2020 om 10u30 in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Heverlee (Leuven);
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten en agenda;
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVD-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Keurt, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, de agenda en alle
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van Poolstok cvba van
4/09/2020 goed, zijnde:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering;
2. Uiteenzetting van het verslag van de raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2019;
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3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de raad van bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2019;
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019;
5. Bestemming van het resultaat;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2019;
7. Ontslagen en benoemingen;
8. Goedkeuring van de bezoldigingen:
9. Desgevallend: varia.
Artikel 2: stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast om goedkeuring te verlenen aan de punten
op de dagorde.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit, samen met de contactgegevens van de vertegenwoordigers wordt
overgemaakt aan:
 jasmina@poolstok.be;
 Aurelie.vanlunter@ocmwberlare.be;
 Jan Van Hee
Artikel 4: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
PUNT 8: 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 22.14.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Voorzitter dd.
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