
 
 

VERSLAG OPENBARE ZITTING – OCMW-RAAD 30 MAART 2016 
 
Aanwezig:  VANDEPUTTE T., Voorzitter 
  

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

 
 DEBEURME C., Secretaris 
 
Verontschuldigd:  VAN BRANTEGHEM K.; Lid 
 
 
1. Voorwerp:  verslag van de zitting van 24 februari 2016 
 
De raad neemt kennis van het verslag van de openbare zitting van 24 februari 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 – aanstellen ontwerper aanpassingswerken – gunning 

opdracht  
 
De raad heeft architect Jo Van Nieuwenhuyze, Ruifeleindestraat 8, 8553 Otegem aangesteld als 
ontwerper voor de aanpassingswerken  aan de assistentiewoningen Steenhuuse en het sportcentrum. 
 
4. Voorwerp:  woonzorghuis – aankoop verpleegwagens – principebeslissing, vaststelling 

gunningswijze, kostenraming en lastenboek  
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de aankoop van verpleegwagens. De kostprijs 
wordt geraamd op 9.000 euro (btw incl.). Rekening houdend met de kostprijs kan de opdracht gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt een offerte gevraagd aan 
Hysop , Dwarsweg 15, 8800 Roeselare; Belintra, Aalbroekstraat 3, 9890 Semmerzake en Arseus 
Hospital NV, Rijksweg 10, 2880 Bornem. 
 
5. Voorwerp:  woonzorghuis – aankoop en plaatsing van fotobehang in de gangen – principebeslissing,  

vaststelling gunningswijze, kostenraming en lastenboek  
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de aankoop van fotobehang voor de gangen in het 
woonzorghuis. De kostprijs wordt geraamd op 9.000 euro. Rekening houdend met de kostprijs kan de 
opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt een offerte 
gevraagd aan Complot bvba, Pantserstraat 9 a, 8800 Roeselare; Sign and print Roelandt, Sint-
Katriensteenweg 43-1, 8520 Kuurne en Quadrifinish, Ambachtsstraat 3 A, Oudenaarde 
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6. Voorwerp:  woonzorghuis – aankoop  tilliften – principebeslissing, vaststelling gunningswijze, 

kostenraming en lastenboek 
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de aankoop 3 passieve tilliften en tildoeken. De 
kostprijs wordt geraamd op 20.000 euro (btw incl.). Rekening houdend met de kostprijs kan de 
opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt een offerte 
gevraagd aan ArjoHuntleigh, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere; Ambi-care, Jupiter 52, 2685 LR 
Poeldijk, Nederland en Arseus Hospital NV, Rijksweg 10, 2880 Bornem. 
 
7. Voorwerp:  woonzorghuis – automatisering deur cafetaria – principebeslissing, vaststelling 

gunningswijze, kostenraming en lastenboek  
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de automatisatie van de deur van de cafetaria in 
het woonzorghuis. De kostprijs wordt geraamd op 3.800 euro (BTW exclusief).  Rekening houdend 
met de kostprijs kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Er wordt een offerte gevraagd aan Assa Abloy Entrance, Centrum Zuid 3042, 3530 Houthalen; 
Seculux nv Industriezone, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar en Euro-Lock, Poortakkerstraat 41 B, 
9000 Gent. 
 
8. Voorwerp:  woonzorghuis – aanpassing opnamereglement en interne afsprakennota – wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van publicatie foto’s - 
beslissing 

 
De raad heeft het kennis genomen van de aanpassingen aan het opnamereglement en de interne 
afsprakennota in het kader van de wetgeving i.v.m. de privacy van bewoners bij de publicatie van 
foto’s en beeldmateriaal en heeft deze goedgekeurd. 
 
9. Voorwerp:  woonzorghuis – aankoop garderobekasten personeel – principebeslissing, vaststelling 

gunningswijze, kostenraming en lastenboek 
 
De Raad heeft beslist een prijsaanvraag te doen voor de aankoop van garderobekasten voor het 
personeel. De kostprijs wordt geraamd op 1.500 euro (BTW incl.).  Rekening houdend met de 
kostprijs kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er 
wordt een offerte gevraagd aan Manutan - Overtoom nv, Industrielaan 30 te 1740 Ternat; Kaiser + 
Kraft nv, Emiel Mommaertslaan 20 te 1831 Diegem en Schaefer Shop nv, Excelsiorlaan 14 te 1930 
Kontich. 
 
10. Voorwerp: sociale dienstverlening – huren woning - beslissing  

 
De raad heeft beslist om een woning gelegen in de Vredestraat 12, Avelgem tijdelijk te huren met 
ingang van 1 april 2016. De woning wordt aangeboden door het sociaal verhuurkantoor De Poort en 
zal gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers totdat een definitievere oplossing gevonden 
wordt.  
 
11. Voorwerp: sociale dienstverlening – jaarverslag schuldbemiddeling 2015 - beslissing  

 
De raad heeft kennis genomen van het jaarverslag schuldbemiddeling 2015. 
 


