
 

 

 

BESLUITENLIJST 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
zitting d.d. 29 augustus 2018 

 

 
 
Aanwezig: Trees Vandeputte OCMW-voorzitter; 

Jo Deflo, Marc Platteau, Rosa Vandeburie, Stephanie Decroix, Dirk Lottin, 
Réjane De Paepe, Lisa Supply, Karolien Van Branteghem raadsleden 
OCMW; 
David Claus algemeen directeur; 

Lieven Vantieghem burgemeester 
Verontschuldigd: Réjane De Paepe raadslid OCMW verontschuldigd voor 19, 20 
Afwezig:  
 

openbare zitting 

Algemeen 

1. Verslag van de openbare zitting van 04 juli 2018 - goedkeuring 

Zie apart verslag. 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

Bestuur 

2. W13 - aanpassing statuten overeenkomstig decreet lokaal bestuur - kennisgeving 

In het kader van decreet lokaal bestuur werd een statutenwijziging W13 voorbereid. De 

wijziging van de statuten werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 mei 2018 

en wordt ter kennisgeving aan de OCMW-raden en ter goedkeuring aan de gemeenteraden 

van de deelgenoten voorgelegd.  

 

Aan de raad wordt de wijziging van de statuten ter kennisgeving voorgelegd.  

 
 

De raad heeft kennis genomen van de wijziging van de statuten.  

3. W13 - kennisgeving jaarrekening 2017 

Aan de raad wordt kennis gegeven van de jaarrekening 2017 van W13. 

 
 

De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2017 van W13.  

Interne zaken 

4. Financiën - goedkeuren bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen die onder het 

budgethouderschap van de raad vallen 

Aan de raad wordt gevraagd de bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen goed te 

keuren. 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

5. Vacantverklaring van deeltijdse betrekking van kinesitherapeut (vervangingscontract) - 

beslissing 

Mevr. Decock Julie, kinesite in OCMW Ter Meersch is zwanger en zal vanaf 20/10/2018 in 

moederschapsbescherming gaan. Naar aanleiding van haar toekomstige afwezigheid hebben 

we een openstaande vacature om haar deeltijds (12/38u) te vervangen.  

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

6. Vacantverklaring van voltijdse betrekking van zorgkundige -beslissing 

Door de vermindering van arbeidsprestaties van een personeelslid in de zorg ( halftijdse 

prestaties), uren arbeidsduurvermindering die moeten vervangen worden en de toegenomen 
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zorggraad in beide afdelingen, is de aanwerving van een voltijdse zorgkundige aangewezen. 

Bijgevolg wordt voorgesteld een voltijdse functie van zorgkundige vacant te verklaren. 

 

Aan de raad wordt gevraagd de functie vacant te verklaren.  

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

Woonzorghuis 

7. Schilderwerken gebouwen - goedkeuring gunning 

In zitting van 04 juli 2018 keurde de raad de schilderwerken aan gebouwen goed. De 

kostprijs werd geraamd op € 30.000 (btw incl.). Rekening houdend met het geraamde 

bedrag kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. Er werd een offerte gevraagd aan alle Avelgemse schilders, opgenomen in de 

bedrijvengids . Er werden 4 offertes ingediend. Uit het verslag van nazicht blijkt dat de 

offerte van Bart Algoed (Adelbert) de voordeligste is.  De totale kostprijs bedraagt € 

54.260,79 (btw incl.). 

 

Aan de raad wordt gevraagd de gunning aan Bart Algoed goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

8. Aankoop schoonmaakwagens, vlakmopsystemen en moppen - goedkeuring gunning 

In zitting van 28 maart 2018 keurde de raad de aankoop van 5 nieuwe schoonmaakwagens 

met bijhorende vlakmopsystemen en moppen voor het woonzorghuis, goed. De kostprijs 

werd geraamd op € 13.900 (btw incl.). Rekening houdend met het geraamde bedrag kan de 

opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werd een 

offerte gevraagd aan Salubris, Industriepark Noord 12, 8730 Beernem, aan Boma, 

Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen en aan Essef, Izegemsestraat 98, 8880 Sint-Eloois-

Winkel.  Uit het verslag van nazicht blijkt dat de offerte van Salubris rekening houdend met 

de beste prijs-kwaliteitsverhouding, de voordeligste is.  De totale kostprijs bedraagt € 

8.380,40 (btw incl.) 

 

Aan de raad wordt gevraagd de gunning aan Salubris goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

9. Aankoop 3 stofzuigers - goedkeuring gunning 

Zowel in het woonzorghuis als in de assistentiewoningen is er nood aan een stofzuiger.  Er 

wordt voorgesteld 1 snoerloos toestel aan te kopen (woonzorghuis) en 2 gewone 

(assistentiewoningen).  Bij vergelijk van identieke toestellen op de websites van de 

gebruikelijke leveranciers is gebleken dat het aanbod van Lecot, Vier Linden 7, 8501 Kortrijk 

het voordeligste is. De totale kostprijs bedraagt € 1.361,23 (incl. btw). 

 

Aan de raad wordt gevraagd deze aankoop goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

10. Aankoop 2 bijkomende bureaustoelen - goedkeuring gunning 

In het woonzorghuis is er nood aan 2 bijkomende bureaustoelen. Deze aankoop kan 

gebeuren binnen de opdracht die in 2016 werd uitgeschreven door het gemeentebestuur en 

gegund werd aan Buro Modern kantoor- en projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 

Waregem. De kostprijs voor 2 bijkomende bureaustoelen bedraagt € 1.743,27 (incl. btw). 

 

Aan de raad wordt gevraagd deze aankoop goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

11. Aanpassing opnameovereenkomst woonzorghuis - beslissing 

Een aanpassing aan het opnamereglement werd voorbereid overeenkomstig de GDPR 

regelgeving.  Tevens werd de betaling van de dagprijs na overlijden duidelijker omschreven. 

 

Aan de raad wordt gevraagd de aanpassing aan het opnamereglement goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  



 

Assistentiewoningen 

12. Aankoop WIFI-antennes voor assistentiewoningen binnen raamakkoord - beslissing 

In de assistentiewoningen is er momenteel enkel wifi op het gelijkvloers. Er wordt 

voorgesteld dit uit te breiden over de volledige gebouwen.  Daartoe moeten er 16 nieuwe 

antennes aangekocht worden.  De kostprijs bedraagt € 10.322,85 (incl. btw en plaatsing). 

De aankoop kan gebeuren binnen het raamakkoord met stad Brugge. 

 

Aan de raad wordt gevraagd deze aankoop goed te keuren. 

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

  


