ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 6 juni 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Denise De Ceulaer, Raadslid, Patrick Heremans, 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 2 mei 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 2 mei 2017 wordt goedgekeurd.
2. Jaarrekening 2016 - goedkeuring
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de voorliggend document: jaarrekening 2016;
Gelet op het advies van het managementteam van 18 mei 2017;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De rekening 2016 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1.

Liquiditeitenrekening 2016:

Uitgaven exploitatiebudget:
Ontvangsten exploitatiebudget:
Saldo exploitatie:
Uitgaven investeringsbudget:
Ontvangsten investeringsbudget:
Saldo investeringen:
Uitgaven andere:
Ontvangsten andere:
Saldo andere:
Budgettair resultaat van het boekjaar:
Gecumuleerd budgettair resultaat:
Resultaat op kasbasis:
Autofinancieringsmarge:

€ 2.866.496,56
€ 3.289.728,07
€ 423.231,51
€ 293.196,47
€ 336.580,69
€ 43.384,22
€0
€0
€0
€ 466.615,73
€ 2.621.230,42
€ 2.065.985,36
€ 423.231,51
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2.

Balans per 31 december 2016:

Vlottende activa:
Vaste activa:
Totaal van de activa:
Schulden:
Nettoactief:
Totaal van de passiva:
3.

€ 2.788.198,53
€ 1.987.908,35
€ 4.776.106,88
€ 1.202.821,79
€ 3.573.285,09
€ 4.776.106,88

Staat van opbrengsten en kosten 2016:

Kosten:
Opbrengsten:
Overschot/tekort van het boekjaar:

€ 2.970.970,36
€ 3.517.408,38
€ 546.438,02

Art. 2. Onderhavige beslissing voor kennisname aan de Gemeenteraad en voor goedkeuring aan
de Provinciegouverneur over te maken.
3. Budgetwijziging 2017/1 - goedkeuring
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 besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Overwegende dat het resultaat van de jaarrekening 2016 in het budget dient verwerkt te
worden;
Overwegende dat het investeringsbudget van 2017 dient gewijzigd te worden, om de
overgedragen kredieten van 2016 op te nemen en extra budget te voorzien om de leidingen in
Huis Driane te vervangen;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2017/1;
Gelet op het positief advies van het managementteam van 18 mei 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De budgetwijziging 2017/1 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
4. Jaarverslag 2016 P & O - akteneming
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 raadsbesluit van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 2014–
2019;
Overwegende dat met het oog op een kwaliteitsvol en gedragen OCMW-beleid het aangewezen
is dat alle diensten van het OCMW een jaarverslag van het voorbije jaar en een
meerjarenplanning voor de komende jaren opmaken;
Gelet op voorliggend jaarverslag 2016 van de dienst P & O;
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Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2016 van de dienst P & O.
5. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen van de opdracht ‘Vernieuwen
drukleidingen in Huis Driane’
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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 24;
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 van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
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, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5 § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Vernieuwen drukleidingen in Huis Driane’ het
bestek met nummer 2017-06-06 werd opgesteld; dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 218.401,00 + € 13.104,06 (6 % BTW) = € 231.505,06 inclusief 6 % BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding;
Overwegende dat het nodige krediet voor deze opdracht voorzien is op budgetcode A03.01.02/0952-00/22101000/IE-03 van het goedgekeurde budget 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het bestek met nummer 2017-06-06 en de raming voor de opdracht ‘Vernieuwen
drukleidingen in Huis Driane’ wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 218.401,00 + € 13.104,06 (6 % BTW) =
€ 231.505,06 inclusief 6 % BTW.
Art. 2. De opdracht zoals bepaald bij artikel 1 wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
6. 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;
37

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 oproepingsmail van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16
juni 2017 met de volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Rondvraag
9. 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 16 juni 2017 worden
goedgekeurd.
Art. 2. De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 16 juni 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
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.
7. Bebossing perceel grond 'De Griefjes'
De raad besluit met eenparigheid van stemmen om dit agendapunt niet te behandelen.
8. Akteneming van de gunning van de opdracht ‘Gezamenlijke aankoop door gemeente
en OCMW van aardgas en elektriciteit voor hun installaties en gebouwen en de
openbare verlichting’
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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006, betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
van aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 november 2016, in het bijzonder de artikelen
4 en 6 houdende respectievelijk goedkeuring van het lastenboek voor de samenaankoop van
aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020 en het belasten van Eandis System Operator
cvba met de materiële organisatie van de gunningsprocedure;
Gelet op het besluit van onze raad van 8 november 2016, in het bijzonder artikel 1 waarbij het
gemeentebestuur wordt gemachtigd om in naam van het OCMW op te treden als aanbestedende
overheid in de zin van artikel 36 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen na open aanbesteding van 16
maart 2017 voor de levering van aardgas en elektriciteit;
Gelet op het verslag van nazicht van biedingen opgemaakt door Eandis System Operator cvba
waaruit blijkt dat voor de levering van aardgas 5 inschrijvers een regelmatige offerte hebben
ingediend en voor de levering van elektriciteit 6 inschrijvers een regelmatige offerte hebben
ingediend en 1 inschrijver een onregelmatige inschrijving heeft ingediend;
Overwegende dat de onregelmatige inschrijving werd ingediend door Elexys nv, Brugsesteenweg
73, 8520 Kuurne en dat deze offerte dient geweerd te worden omwille van een afwijking van de
prijslijst ten opzichte van het inschrijvingsbiljet waardoor de juiste offerteprijs van deze
inschrijver niet kon worden opgemaakt;
Overwegende dat voor de levering van aardgas volgende totale offertebedragen exclusief BTW
werden ingediend:
-

EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel:
€ 44 446,32;
Electrabel nv, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel:
€ 43 915,34;
Ebem bvba, Markt 1, 2330 Merksplas:
€ 52 211,70;
Eni gas & power nv, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde:
€ 43 514,91;
Lampiris nv, Rue Saint Laurent 54, 4000 Luik:
€ 47 786,98;

Overwegende dat voor de levering van elektriciteit volgende totale offertebedragen exclusief
BTW werden ingediend:
-

EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel:
Electrabel nv, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel:
Ebem bvba, Markt 1, 2330 Merksplas:
Eni gas & power nv, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde:
Lampiris nv, Rue Saint Laurent 54, 4000 Luik:
Watz bvba, Willem Van Laarstraat 86/002, 2600 Berchem: € 56 576,46;

€
€
€
€
€

57
56
60
55
59

142,92;
174,90;
297,29;
898,77;
720,63;

Overwegende dat uit het verslag van nazicht van biedingen blijkt dat wordt voorgesteld de
opdrachten te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver, zijnde Enis gas & power nv,
Medialaan 34, 1800 Vilvoorde voor zowel de levering van aardgas en elektriciteit voor
respectievelijk de totale bedragen exclusief BTW van € 43 514,91 en € 55 898,77;
Overwegende dat de lopende contracten voor de levering van aardgas en elektriciteit vervallen
op 31 december 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2017 om de
opdracht te gunnen aan de meest voordelige bieders, zijnde Eni gas & power voor de levering
van zowel elektriciteit als gas;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. De raad neemt akte van het besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 15 mei 2017 om de opdracht ‘Gezamenlijke aankoop door gemeente en OCMW van
elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting’ te gunnen als
volgt:
•

De opdracht voor de levering van elektrische energie voor de installaties en de
gebouwen van de gemeente en het OCMW en de openbare verlichting voor de periode
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2018-2020 wordt gegund aan Eni gas & power nv, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde onder
de voorwaarden opgesomd in de offerte voor een globale prijs van € € 55 898,77
exclusief BTW.
•

De opdracht voor de levering van aardgas voor de installaties en de gebouwen van de
gemeente en het OCMW voor de periode 2018-2020 wordt gegund aan Eni gas & power
nv, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde onder de voorwaarden opgesomd in de offerte voor
een globale prijs van € 43 514,91 exclusief BTW.

Art. 2. De firma’s die een offerte indienden zullen hiervan op de gepaste manier door de
gemeente op de hoogte gebracht worden.
Art. 3. Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan het schepencollege ter kennis te brengen.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/2506 tot en met nr. AK1/2016/2525
- voor het boekjaar 2017: van nr. AK1/2017/0867 tot en met nr. AK1/2017/1164

Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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