
 

 

BESLUITENLIJST 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
zitting d.d. 31 januari 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; 
Christine Debeurme OCMW-secretaris; 
Lieven Vantieghem burgemeester 

Verontschuldigd:  
Afwezig: Karolien Van Branteghem raadslid OCMW afwezig voor 1, 2, 3 

 

openbare zitting 

 

1. Verslag van de openbare zitting van 20 december 2017 - goedkeuring 

De Raad heeft het verslag van de openbare zitting van 20 december 2017 goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen. 

 

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

budgethouderschap van de Raad vallen 

De Raad heeft de bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen. 

 

3. Aankoop softwarepakketten ARCO en eFACTUREN - goedkeuring 

De Raad heeft goedkeuring verleend aan de aankoop van de softwarepakketten Arco en 

eFacturen bij Cipal-Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth voor de financiële 
dienst en gaat akkoord met het aandeel van het OCMW ten bedrage van € 6.975,65 
(incl. btw) in de eenmalige kostprijs en € 3.396,06 (incl. btw) in de jaarlijks terugkerende 

kost. 
 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

4. Toetreding tot de aankoopcentrale van de VVSG voor de aanbesteding van postdiensten 

voor lokale besturen 

De Raad heeft de toetreding tot de aankoopcentrale van de VVSG voor de aanbesteding van 
postdiensten voor lokale besturen bevestigd. 
 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5. Aankoop laptop binnen raamakkoord - beslissing 

De Raad heeft beslist om een bijkomende laptop aan te kopen via het raamcontract 

afgesloten met Stad Brugge. De kostprijs wordt geraamd op € 2.450,67 (incl. BTW). 

 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

6. Regionaal voedseldistributieplatform W13 - principebeslissing 

De Raad gaat principieel akkoord met het voorstel om een subsidiedossier in te dienen bij de 

PDPO vanuit W13 om een regionaal voedseldistributieplatform op te richten.  

De Raad gaat principieel akkoord met de financiële bijdrage aan W13, zijnde € 1.122,00 per 

jaar met een maximum van € 3.366,00 (2018-2020) 

De Raad gaat principieel akkoord met het actief toeleiden van werknemers TWE naar het 

regionaal voedseldistributieplatform.  

 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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7. Aanvaarding schenking serviceclub - beslissing 

De Raad heeft een schenking van serviceclub Kiwanis aan het OCMW van een minibus in het 

kader van de werking kinderarmoede aanvaard.  

De bus zal in eerste instantie gebruikt worden om het vervoer te organiseren van kinderen 

uit kwetsbare gezinnen naar de speelpleinwerking en andere activiteiten voor kinderen. 

 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

8. Wijziging opnamereglement woonzorghuis - beslissing 

De Raad heeft de aanpassingen aan het opnamereglement van Woonzorghuis Ter Meersch 

goedgekeurd. 

 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

9. Aankoop van 10 drukverlagende matrassen - goedkeuring starten procedure en lijst uit 

te nodigen firma's 

De Raad heeft beslist om 10 drukverlagende matrassen aan te kopen. De kostprijs wordt 

geraamd op 3.500 euro (btw incl.).  Rekening houdend met het geraamde bedrag kan de 

opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  Er zal een 

offerte gevraagd worden aan Distrac, Bleyveldstraat 14, 3320 Hoegaarden; Sampli, 

Industrielaan 40, 9660 Brakel en M.M.C., Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 

 

De Raad heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

HP 1.  Aanvraag voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal 

dienstencentrum 
 

De Raad heeft beslist om een voorafgaande vergunning aan te vragen voor de realisatie van 

een dienstencentrum, gelegen in de Leopoldstraat 64 te Avelgem en deze over te maken aan 

het agentschap Zorg en Gezondheid.  

 

De Raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 


