
 
 

VERSLAG OPENBARE ZITTING – OCMW-RAAD 27 APRIL 2016 
 
Aanwezig:  PASSCHIER S., Voorzitter dd. 
  

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

 
 DEBEURME C., Secretaris 
 
Verontschuldigd:  VANDEPUTTE T., Voorzitter 
 DEFLO J.; Lid 
 
 
1. Voorwerp:  verslag van de zitting van 30 maart 2016 
 
De raad neemt kennis van het verslag van de openbare zitting van 30 maart 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:  Woonzorghuis – aankoop verpleegwagens – gunning opdracht 
 
De raad heeft beslist om de opdracht voor de aankoop van 6 verpleegwagens te gunnen aan de enige 
rechtmatige aanbieder zijnde Belintra, Aalbroekstraat 3, 9890 Semmerzake voor een bedrag van 
€ 11.992 (incl. btw). 
 
4. Voorwerp:  Woonzorghuis – groenaanleg – gunning opdracht 
 
De raad heeft beslist de opdracht voor de groenaanleg te gunnen aan bvba Steenhaut, 
Nieuwenhovestraat 20 te 8540 Deerlijk zijnde de voordeligste aanbieder voor een bedrag van 
€ 60.726,39 (BTW inclusief). Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 12.021,96 (BTW inclusief). 
 
5. Voorwerp:  Woonzorghuis – automatisering deur cafetaria – gunning opdracht 
 
De raad heeft beslist de opdracht voor de automatisering van de deur van de cafetaria te gunnen aan 
Assa Abloy, Centrum Zuid 3042, 3530 Houthalen zijnde de enige aanbieder voor een bedrag van 
€ 4.598 (BTW inclusief). 
 
6. Voorwerp:  Woonzorghuis – aankoop garderobekasten personeel – gunning opdracht 
 
De raad heeft beslist de opdracht voor de aankoop van bijkomende garderobekasten voor het personeel 
van het woonzorghuis te gunnen aan Manutan - Overtoom nv, Industrielaan 30 te 1740 Ternat zijnde 
de voordeligste aanbieder voor een bedrag van € 727, 51 (BTW inclusief). 
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7. Voorwerp:  Administratie – OCMW-vereniging W13 –jaarrekening 2015 –meerjarenplanning en 
budget 2016 - kennisgeving 

 
De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2015 en de meerjarenplanning en budget 2016. 
 
8. Voorwerp:  Woonzorghuis – dwaaldetectie – principebeslissing, gunningswijze, kostenraming en 

lastenboek 
 
De raad heeft beslist een prijsvraag te doen voor de aankoop van een dwaaldetectiesysteem voor het 
woonzorghuis. De nodige leidingen werden reeds voorzien bij de bouw van het nieuwe woonzorghuis. 
De kostprijs wordt geraamd op € 11.500 (BTW inclusief). Rekening houdend met het geraamde 
bedrag kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  Gezien 
de specificiteit van de opdracht en de koppeling met het oproepsysteem, wordt een offerte gevraagd 
aan Televic, Healthcare, Leo Bekaertlaan 1, 8870 Izegem.  
 
9. Voorwerp:  Sociaal huis – huren van koffietoestel – gunning opdracht 
 
De raad heeft beslist de opdracht voor het huren van een koffietoestel te gunnen aan Aramark catering, 
Waversesteenweg 1110, 1160 Brussel zijnde de voordeligste aanbieder voor een bedrag van 
€  1.632,40 (BTW inclusief) (jaarlijkse kostprijs omvattend huur voor het koffietoestel en aankoop 
koffie). 
 


