ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 8 november 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Roger Gabriëls, Burgemeester

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 4 oktober
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 4 oktober 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Stagiairs - risicoanalyse - goedkeuring
Gelet op de codex over het welzijn op het werk, Titel VIII ‘Bijzondere werknemerscategorieën
en werksituaties’, Hoofdstuk 3 ‘Stagiairs’;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 22 december 2005 (BS 03.01.06) (FOD WASO)
betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs;
Gelet op het ter beschikking stellen van stageplaatsen door het lokaal bestuur waardoor het
lokaal bestuur instaat voor het analyseren en het evalueren van de mogelijke risico’s bij het
uitvoeren van de werkzaamheden én zorgt voor de te nemen preventieve maatregelen
voortkomende uit de risicobeoordeling;
Gelet op de werkpostfiche, infonota en procedure opgesteld in samenwerking met de
preventieadviseur;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de werkpostfiche, infonota en procedure ter bescherming
van stagiairs tegen de aanwezige risico's.
Art. 2. De nodige informatie door te geven aan de begeleiders van de stagiairs om deze
werkwijze te implementeren.
3. Gezamenlijke aankoop door gemeente en OCMW van aardgas en elektrische energie
voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting
Gelet op de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking
van richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de
daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd
door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, in het bijzonder artikel 94 wat de gewestelijke
aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid (het ‘Energiedecreet’), zoals op heden gewijzigd;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid (het ‘Energiebesluit’), zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (het ‘OCMW-decreet’), zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006, zoals tot op heden gewijzigd, in het bijzonder artikel
38;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli
2011, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals
tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.;
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het
kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving
inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht
gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de
schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect tevens bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht voor de levering van aardgas en elektriciteit volgens
vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; dat deze opdracht afloopt op 31 december
2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op de voorliggende bestekken voor de samenaankoop van aardgas en elektriciteit 20182020;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Herenthout wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor
rekening van het OCMW van Herenthout op te treden voor het toewijzen van een
overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor aardgas en
elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot
en met 31 december 2020.
Art. 2. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor de voorliggende bestekken voor de
samenaankoop van aardgas en elektriciteit 2018-2020, zoals aan het OCMW ter kennis gebracht
op 19 oktober 2016 en welke middels dit besluit worden goedgekeurd.
Art. 3. De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met
afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan het gemeentebestuur voor
opname in het bestek.
Art. 4. Het gemeentebestuur wordt belast met alle procedurele verplichtingen met betrekking
tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. Het gemeentebestuur zal het gunningsvoorstel
ter consultatie meedelen aan het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Art. 5. Het gemeentebestuur zal Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van
elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeente en het OCMW en voor de
openbare verlichting en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere
aanbestedende overheden.
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Art. 6. Het OCMW machtigt het gemeentebestuur om op haar beurt volmacht te geven aan de
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de
distributienetbeheerder.
Art. 7. Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte
facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en de
geleverde elektrische energie tijdig te betalen aan de leverancier.
Art. 8. Het OCMW en de leverancier zullen geschillen met betrekking tot de leveringen op de
afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval
geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW het gemeentebestuur integraal
voor de geschillen met betrekking tot leveringen op haar afnamepunten.
Art. 9. In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan
onder artikel 8 (afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle
kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW het
gemeentebestuur in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.
4. Vaststelling mandaat OCMW-vertegenwoordiger op de buitengewone algemene
vergadering van CIPAL
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14
april 2014 (hierna kortweg “CIPAL”);
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van CIPAL;
Gelet op het raadsbesluit van 2 december 2014 inzake de aanduiding van Denise DE CEULAER
als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van CIPAL voor de ganse
legislatuur, met als plaatsvervanger Paul SNYERS;
Gelet op de oproeping van 24 oktober 2016 tot de algemene vergadering van Cipal van 9
december 2016 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
Rondvraag
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 9 december 2016
worden goedgekeurd.
Art. 2. De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 9 december 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
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Art. 3. De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het
in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel.
5. Goedkeuring werkingsbijdrage 2017 voor SVK ISOM
Gelet op het besluit van onze raad houdende toetreding tot de vereniging van privaat recht
Sociaal Verhuurkantoor ISOM vzw;
Gelet op het e-mailbericht van Katelijne Exelmans, coördinator ISOM, van 14 oktober 2016
waarbij gevraagd wordt om de werkingsbijdrage voor het SVK ISOM voor 2017 vast te stellen;
Gelet op de voorgebrachte meerjarenbegroting van SVK ISOM en de toelichting daarbij;
Overwegende dat de bijdrage voor 2017 voor onze gemeente € 3.384,04 bedraagt, hetgeen een
verhoging betekent t.o.v. de oorspronkelijk overeengekomen bijdrage;
Gelet op de werking van het SVK ISOM binnen onze gemeente;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De werkingsbijdrage 2017 voor het SVK ISOM ten bedrage van € 3.384,04 wordt
goedgekeurd en zal opgenomen worden in het ontwerp van budget 2017.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.
SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/1668 tot en met nr. AK1/2016/1924
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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