
 
 

VERSLAG OPENBARE ZITTING – OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2016 
 
Aanwezig:  VANDEPUTTE T., Voorzitter 
  

 DECROIX S., DECRU S., DEFLO J., DEVIAENE C., LOTTIN D., 
PASSCHIER S., PLATTEAU M., SUPPLY L.; VAN BRANTEGHEM K.; 
Leden 

 
 DEBEURME C., Secretaris 
 
1. Voorwerp:  verslag van de zitting van 27 januari 2016 
 
De raad neemt kennis van het verslag van de openbare zitting van 27 januari 2016 en keurt het goed.  
 
2. Voorwerp:  goedkeuren bestelbonnen, facturen en vorderingen die onder het budgethouderschap van 

de Raad vallen 
 
De Raad heeft de bestelbonnen, facturen en vorderingen, die onder het budgethouderschap van de 
Raad vallen, goedgekeurd. 
 
3. Voorwerp: assistentiewoningen Steenhuuse – sturing verwarming – gunning opdracht 
 
De Raad heeft beslist de opdracht voor de sturing verwarming van de assistentiewoningen Steenhuuse 
te gunnen aan Jonas Delabie zijnde de voordeligste aanbieder voor een bedrag van € 2.445,36 (btw 
exclusief) .  
 
4. Voorwerp: sociaal huis – vervanging parlo- en videofonie – gunning opdracht 
 
De Raad heeft de opdracht voor het vervangen van parlo-en videofonie gegund aan Nextel NV, 
Koralenhoeve 15,2160 Wommelgem, voor een bedrag van 2.383 euro ( btw exclusief). 
 
5. Voorwerp:  woonzorghuis – aankoop meubilair burelen –principebeslissing, vaststelling 

gunningswijze, kostenraming en lastenboek 
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de aankoop meubilair burelen. De kostprijs wordt 
geraamd op 35.000 euro. Rekening houden met de kostprijs kan de opdracht gegund worden bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt een offerte gevraagd aan Inofec, 
Gentseweg 518,8793 Waregem,  Buro Modern, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem; Bulvano, 
Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen  en Joye kantoorinrichting, Ter Donkt 30, 8540 Deerlijk. 
 
6. Voorwerp: assistentiewoningen Steenhuuse – aanstellen ontwerper aanpassingswerken – 

principebeslissing, vaststelling gunningswijze, kostenraming en lastenboek 
 
De raad heeft beslist een ontwerper aan te stellen voor de uitvoering van aanpassingswerken aan de 
assistentiewoningen Steenhuuse en aan de sporthal Ter Muncken. De kostprijs wordt geraamd op 
30.000 euro (BTW inclusief).   Rekening houdend met het geraamde bedrag, kan de opdracht gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werd een offerte gevraagd aan Jo Van 
Nieuwenhuyze,  Ruifeleindestraat 8, 8553 Otegem ;Piet en Pol Sileghem, Kasteelstraat 36, 8550 
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Zwevegem; Levi Deryckere , Maraillestraat 28, 8582 Avelgem en Cnockaert architectenbureau, 
Doorniksewijk  91 A, 8500 Kortrijk. 
 
7. Voorwerp: woonzorghuis – groenaanleg parking – principebeslissing, vaststelling gunningswijze, 

kostenraming en lastenboek 
 
De raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de opdracht groenaanleg parking in de nabijheid 
het woonzorghuis. De kostprijs wordt geraamd op 48.000 euro (BTW inclusief) deel OCMW en 
15.000 euro (BTW inclusief) deel gemeente. Het is aangewezen om de prijsvraag gemeenschappelijk 
te organiseren.  Rekening houdend met het geraamde bedrag, kan de opdracht gegund worden bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werd voorgesteld een offerte te vragen aan: 

- De Tremmerie Niels, Meersstraat 31 te 8580 Avelgem 
- Tuindesign Cousaert, Oude Heestertstraat 3 te 8582 Avelgem (Outrijve) 
- Tuinen Rigole bvba, Okkerdriesstraat 32 te 8582 Avelgem (Outrijve) 
- Tuinen Tremerie, Heestertstraat 91 te 8582 Avelgem (Outrijve) 
- Tuinen Vandeputte Silvere bvba, Vichtestraat 162 te 8540 Deerlijk 
- Tuinen Valentin Dumont, Beukendreef 12 te 9690 Kluisbergen 
- Tuinen Descamps bvba, Bruyningstraat 60 te 8510 Marke 
- De Molen Wannyn Bvba, Oudenaardsesteenweg 365 te 8581 Avelgem (Waarmaarde) 
- Steenhaut bvba, Balland 1 te 8573 Tiegem 
- Arbowar, Driesstraat 80 te 8790 Waregem 
- Wannijn, Buissestraat 36, 9690 Kluisbergen 
- Dewulf Gebroeders, Diksmuideweg 501, 8904 Boezinge 

 
8. Voorwerp:  sociaal huis – huren van een koffietoestel – principebeslissing, vaststelling 

gunningswijze, kostenraming en lastenboek 
 
De raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor het huren van twee koffietoestellen. Gezien ook 
het gemeentehuis overweegt over te schakelen naar een koffietoestel, wordt er een 
gemeenschappelijke prijsvraag uitgeschreven. De kostprijs wordt geraamd op 840 euro (btw exclusief) 
op jaarbasis per koffietoestel.  Rekening houdend met het geraamde bedrag, kan de opdracht gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.   
Er wordt een offerte gevraagd aan Aramark catering, Waversesteenweg 1110, 1160 Brussel; Miko 
coffee services, Wayenborgstraat 14, 2800 Mechelen en BDS koffiemachines, Roterijstraat 146, 8790 
Waregem. 
 
9. Voorwerp:  Voorwerp: informatica – upgrade prikkloksysteem – beslissing 
 
De raad heeft beslist om het prikkloksysteem, gezamenlijk aangekocht door gemeente en OCMW in 
2008, te migreren naar een virtuele Windows 2012 server. De totale kostprijs voor de migratie 
bedraagt 5.332 euro (exclusief btw) of 6.451,72 euro (inclusief btw) en kan gegund worden aan SDP 
uit Sint-Niklaas aangezien het oorspronkelijk systeem ook door hen geleverd werd. 
De kosten worden verdeeld tussen gemeente en OCMW zijnde voor elk 3.225,86 euro (inclusief btw). 


