ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 3 oktober 2017
Aanwezig:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Patrick Heremans, Burgemeester
Annick Van Leemput, Secretaris

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 5
september 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 5 september 2017 wordt
goedgekeurd.
2. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel VV10
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 en
houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de
OCMW's;
Gelet op de beslissing van onze raad van 3 november 2015 houdende goedkeuring van de
gunning van de opdracht 'Ontwerp, bouw en financiering van woongelegenheden voor ouderen
in de zin van het Woonzorgdecreet' aan Care Property Invest - Evolta - Dirk Vanlerberghe Ibens tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.930.306,93, exclusief BTW;
Gelet op de beslissing van onze raad van 5 januari 2016 houdende precisering van de opdracht
'Ontwerp, bouw en financiering van woongelegenheden voor ouderen in de zin van het
Woonzorgdecreet' ingevolge het ontwerp van Care Property Invest en co;
Gelet op de beslissing van onze raad van 1 maart 2016 houdende instructies ontwerp voor de
bouw van woongelegenheden voor ouderen in de zin van het Woonzorgdecreet door Care
Property Invest en co;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV10 voor de drukverhoging voor de brandleiding; dat dit
verrekeningsvoorstel wordt gemotiveerd als volgt: 'Na een druk- en debiettest, uitgevoerd
door de waterleverende maatschappij PIDPA, is gebleken dat op het straatniveau slechts
2,5bar waterdruk beschikbaar is. Om deze druk van minimum 2,5bar waterdruk aan de
hoogste haspels op de 2e verdieping te kunnen garanderen, moet er een drukverhoging
geplaatst worden na de watermeter.';
Overwegende dat de lastvoorwaarden die ons bestuur heeft uitgeschreven voor de opdracht
voor dit item het volgende bepalen: 'Op elke verdieping zijn haspels voorzien met een slang
van 30 meter in een kast. Deze haspels worden gevoed door het intern bluswaternetwerk via
een afsluitkraan. Wij gaan ervan uit dat de watermaatschappij voldoende druk levert zodat de
druk aan de minst begunstigde lans 2,5 kg/cm² bedraagt wanneer het net 500l/m geeft onder
de meest ongunstige voorwaarden en dat het net voldoende debiet geeft om een minimaal
uurdebiet van 30m³ te geven gedurende minstens 2 uur.';
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Overwegende dat bij het indienen van een offerte terecht werd uitgegaan van deze premisse in
de lastvoorwaarden; dat het druktekort pas aan het licht kwam na een drukmeting die door
PIDPA werd uitgevoerd;
Overwegende dat de brandweer een minimale druk oplegt; dat deze druk bijgevolg moet
gegarandeerd worden; dat dit enkel mogelijk is door het plaatsen van een
drukverhogingsinstallatie;
Overwegende dat de kostprijs hiervoor 5.863,85 euro bedraagt;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verrekeningsvoorstel VV10 van Care Property Invest voor de uitbreiding van
de GAW, zoals omschreven in de consideransen, wordt aanvaard.
3. Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging
CIPAL
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL
(hierna kortweg “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 het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9
december 2005 (B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd);
Overwegende dat de statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;

om

deze in

Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden
zoals uiteengezet in de toelichtende nota;
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone
algemene vergadering van CIPAL zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van CIPAL, zoals laatst gewijzigd op […], goedgekeurd bij besluit van […]
van de Vlaamse regering;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de raad van bestuur
van CIPAL in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september
2017 aan het OCMW overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun
raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de
respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en toelichtende nota bij het
ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna
goedgekeurde artikelen eigen.
Artikel 2. Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed.
Artikel 3. Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed.
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Artikel 4. Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed.
Artikel 5. Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.
Artikel 6. Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed.
Artikel 7. Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed.
Artikel 8. Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed.
Artikel 9. Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed.
Artikel 10. Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed.
Artikel 11. Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed.
Artikel 12. Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed.
Artikel 13. Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.
Artikel 14. Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Artikel 15. De vertegenwoordiger van het OCMW op de buitengewone algemene vergadering
van CIPAL van 15 december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
Artikel 16. De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder
met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

De voorzitter sluit de openbare zitting.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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