
 

 

 

BESLUITENLIJST 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
zitting d.d. woensdag 28 november 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: Karolien Van Branteghem raadslid OCMW verontschuldigd voor 1, 

2, 3, 4 
Afwezig:  

 

openbare zitting 

Algemeen 

1. Verslag van de openbare zitting van 24 oktober 2018 - goedkeuring 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Interne zaken 

2. 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. 

  

3. Vastleggen feestdagen 2019 personeel sociaal huis - beslissing 

Voor 2 feestdagen die in een weekend vallen in 2019, wordt een vervangingsfeestdag 

vastgelegd.  De vervangingsfeestdagen gelden voor de administratieve diensten van zowel de 
gemeente als het OCMW (behalve voor het personeel van het woonzorghuis): 

- vrijdag 31 mei t.v.v. de Nationale Feestdag (zondag 21 juli) 
- vrijdag 16 augustus t.v.v. Wapenstilstand (zaterdag 2 november) 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 
 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met   

4. Vastleggen vakantieregeling 2019 personeel woonzorghuis - beslissing 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt gevraagd om de vakantieregeling voor het personeel van het 
woonzorghuis goed te keuren rekening houdend met het volcontinu systeem waarin gewerkt 
wordt en een maximale spreiding over het jaar.   
 
De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 

ICT 

5. Aankoop 3 laptops binnen raamakkoord - beslissing 

Zowel in het woonzorghuis als in het Sociaal Huis is er nood aan bijkomende laptops. Er wordt 

voorgesteld om 3 laptops met bijhorende office licenties aan te kopen. De totale kostprijs 

wordt geraamd op € 8.287,62 (incl btw). De aankoop kan gebeuren binnen het raamakkoord 

met stad Brugge. 

 

 

OCMW  AVELGEM 



 

De raad heeft de beslissing met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

Woonzorghuis 

6. Schoonmaak ramen - goedkeuring gunning 

In zitting van 24 oktober 2018 keurde de raad het dossier m.b.t. de schoonmaak van de ramen 

van het woonzorghuis goed. De kostprijs op jaarbasis werd geraamd op € 4.000 (btw incl.). 

Rekening houdend met het geraamde bedrag kan de opdracht gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werd een offerte gevraagd aan 6 

schoonmaakbedrijven waarvan er 2 een offerte hebben ingediend, nl. Jor-Kir, 

Doorniksesteenweg 77 B te 8580 Avelgem en Frando, Kerkstraat 89A te 8570 Anzegem. Uit 

het verslag van nazicht blijkt dat de offerte van Jor-Kir de voordeligste is.  De jaarlijkse 

kostprijs bedraagt € 6.606,60 (btw incl.). 

 

De raad heeft de gunning aan de firma Jor-Kir met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

7. Aankoop schoonmaakproducten - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 

nodigen firma's 

Aangezien de overeenkomst met de huidige leverancier van schoonmaakmateriaal voor het 

woonzorghuis ten einde loopt, moet een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven.  De 

jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op € 20.000 (incl. btw). Rekening houdend met dit bedrag 

kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. Er wordt voorgesteld een offerte te vragen aan :  

- Essef, Izegemsestraat 98 te 8880 Sint-Eloois-Winkel; 
- Salubris, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem; 
- King Belgium sa, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval; 
- Verpa Benelux, Nikelaan 4 te 2430 Laakdal; 

- Besto, Nijverheidslaan 4 - Industriezone te 9880 Aalter. 
 

De raad heeft de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen.

 

8. Aankoop dranken bewoners en cafetaria - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 

en uit te nodigen firma's 

Aangezien de overeenkomst met de huidige leverancier van dranken voor het woonzorghuis 

ten einde loopt, moet een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven.  De jaarlijkse kostprijs 

wordt geraamd op € 30.000 (incl. btw). Rekening houdend met dit bedrag kan de opdracht 

gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er wordt 

voorgesteld een offerte te vragen aan :  

- Bierhalle Demeyere, Langestraat 20, 8580 Avelgem; 
- Christophe Demeyer, Stationsstraat 147B, 8552 Zwevegem; 
- De Wijnkelder, Oudenaardebaan 10, 9690 Kluisbergen; 
- ABInbev Belgium, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven 

 

De raad heeft de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen. 

 

  


