RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
6 FEBRUARI 2018
Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy
Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Patrick Heremans, Burgemeester
Annick Van Leemput, Secretaris
Verontschuldigd: Maarten Aerts, Raadslid
In openbare vergadering
1. Voorstelling Welzijnszorg Kempen
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;
Overwegende dat ons OCMW aangesloten is bij de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen;
Overwegende dat het raadzaam is dat de leden van de OCMW-raad op de hoogte
worden gehouden van de werking en de actualia van de samenwerkingsverbanden
waarbij ons OCMW aangesloten is;
Gelet op de toelichting van mevrouw Katrien Serroyen, beleidsverantwoordelijke van
Welzijnszorg Kempen;
Gelet op de toelichting van de heer Gil Peeters, zorgmanager van IVA Thuiszorg
Kempen;
Na beraadslaging,
Besluit:
Kennis wordt genomen van de toelichting van mevrouw Katrien Serroyen,
beleidsverantwoordelijke van Welzijnszorg Kempen, over de werking van dit
samenwerkingsverband, en van Gil Peeters, zorgmanager, over IVA Thuiszorg
Kempen.
2. 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 voorliggend verslag van de vergadering van de raad in zitting van 2
januari 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad in zitting van 2 januari 2018
wordt goedgekeurd.
3.

Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en regeling van het visum
van de financieel beheerder
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;
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, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder de
artikelen 42 § 1, 1a en 92;
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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, in het bijzonder de artikelen 11, 2° en 90, 1°;
Gelet op het besluit van de raad van 1 juli 2014 betreffende de vaststelling van het
begrip dagelijks bestuur;
Gelet op artikel 52 § 2, 12° van het OCMW-decreet dat o.m. bepaalt dat het volgende
de bevoegdheid van de OCMW-raad blijft: het vaststellen van de wijze van gunning en
het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om
één van de volgende opdrachten:
een opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ als vermeld in punt
10°
een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
Overwegende dat voormelde wet van 17 juni 2016 in werking is getreden op 30 juni
2017; dat artikel 92 van deze wet de grensbedragen, zoals opgenomen in het
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013, wijzigt;
Overwegende dat bij een overheidsopdracht gebruik kan gemaakt worden van de
onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking wanneer de goed te keuren
uitgaven lager is dan 135.000,00 euro exclusief BTW; dat het bijgevolg aangewezen
is daden waarvan de financiële impact voorzien is in het investeringsbudget en die het
bedrag van € 135.000,00 niet overschrijden te beschouwen als ‘dagelijks bestuur’
Overwegende dat een goed afgewogen definitie van het begrip ‘dagelijks bestuur’ op
maat van onze organisatie van groot belang is om de bevoegdheidsverdeling tussen
OCMW-raad en Bijzonder Comité Sociale Dienst duidelijk af te lijnen en de
administratieve procedures erop te kunnen afstemmen;
Overwegende dat de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ niet noodzakelijk een
definitieve keuze is aangezien de OCMW-raad steeds de mogelijkheid heeft om haar
beslissing desgevallend bij te sturen;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ conform artikel 52 § 2, 10° van het
OCMW-decreet wordt verstaan:
1. alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de
bevoegdheid van de OCMW-raad behoren;
2. alle daden die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis
waarvan de financiële impact is voorzien in het exploitatiebudget en voor
zover deze verbintenissen in normale omstandigheden binnen het boekjaar
uitvoerbaar zijn of – al dan niet met inachtneming van een opzegtermijn –
jaarlijks opzegbaar zijn;
3. alle daden die een verbintenis inhouden voor meer dan één jaar waarvan de
financiële impact voorzien is in het exploitatiebudget en die op jaarbasis het
totale bedrag van € 30.000,00, exclusief BTW, niet overschrijden;
4. alle daden waarvan de financiële impact voorzien is in het investeringsbudget
en die het bedrag van € 135.000,00, exclusief BTW, niet overschrijden;
5. de bevoegdheid om binnen de grenzen van het goedgekeurde budget
bijkomende uitgaven te gunnen voor zover deze niet meer bedragen dan 15%
van de oorspronkelijke waarde van de opdracht;
6. de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet
te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal
tot de bevoegdheid van de OCMW-raad behoren; dit besluit wordt
meegedeeld aan de OCMW-raad die er tijdens zijn eerstvolgende vergadering
akte van neemt.
Art. 2. De verrichtingen en opdrachten met betrekking tot het dagelijks bestuur
waarvan het bedrag niet hoger is dan € 30.000,00 exclusief BTW ,met uitzondering
van de gevallen zoals vermeld in artikel 1, 6° van dit besluit, worden vrijgesteld van
het voorafgaand visum van de financieel beheerder.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2018.
Art. 4. Het besluit van de OCMW-raad van 1 juli 2014 betreffende de vaststelling van
het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt met ingang van 1 februari 2018 opgeheven.
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4.

Aanpassing rechtspositieregeling - bevorderingsvoorwaarden 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, laatst gewijzigd op 29 juni 2012;
Gelet
op
de
rechtspositieregeling
voor
het
OCMW-personeel
en
de
rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van de specifieke diensten, zoals
gewijzigd tot op heden;
Gelet op het protocol van akkoord van het onderhandelingscomité van 10 januari
2018;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari tot wijziging van de
rechtspositieregeling
voor
het
gemeentepersoneel
inzake
de
bevorderingsvoorwaarden;
Overwegende dat met het oog op eventuele toekomstige bevorderingen het
aangewezen is dat de algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang
worden opgenomen in de rechtspositieregeling zelf in plaats van in de bijlagen;
Overwegende dat derhalve in het hoofdstuk XIII, afdeling II, in artikel 134 de
algemene bevorderingsvoorwaarden worden opgenomen;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De bundel met de wijzigingen van de rechtspositieregeling, zoals
voorgelegd, wordt goedgekeurd:
Artikel 134 wordt als volgt gewijzigd: de tekst 'De bevorderingsvoorwaarden zijn
opgenomen in bijlage II van deze rechtspositieregeling' wordt geschrapt en vervangen
door volgende tekst:
§ 1 De algemene bevorderingsvoorwaarden voor de decretale graden zijn:
• houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A
• behoren tot het administratief personeel van niveau A
• minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau A
• gunstig geëvalueerd zijn
§ 2 De algemene bevorderingsvoorwaarden voor het niveau B zijn:
Voor de graden van rang Bv:
• minimaal 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C
• gunstig geëvalueerd zijn
Voor de graad van rang Bx:
• minimaal 4 jaar ervaring hebben in een functie op niveau B
• minimaal de tweede weddenschaal van de functionele loopbaan (B2) bereikt
hebben
• gunstig geëvalueerd zijn
§ 3 De algemene bevorderingsvoorwaarden voor het niveau C zijn:
Voor de graden van rang Cv:
• minimaal 3 jaar niveauanciënniteit in niveau D
• gunstig geëvalueerd zijn
Voor de graad van rang Cx:
• minimaal 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C
• gunstig geëvalueerd zijn
§ 4 De algemene bevorderingsvoorwaarden voor het niveau D zijn:
Voor de graden van rang Dv:
• minimaal 3 jaar niveauanciënniteit in niveau E
• gunstig geëvalueerd zijn
Voor de graad van rang Dx:
• minimaal 3 jaar niveauanciënniteit in niveau D
• gunstig geëvalueerd zijn
Art. 2 Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde toezichthoudende overheden
worden overgemaakt.
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5. Kennisname meerjarenplan en budget 2018 Welzijnszorg Kempen
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;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's;
Overwegende dat ons OCMW aangesloten is bij de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen;
Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de
Algemene Vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het
budget en het meerjarenplan;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van
13 december 2017 het meerjarenplan volgens het stramien van de beheers- en
beleidscyclus en het budget 2018 met eenparigheid van stemmen goedkeurde;
Gelet op de mail van 17 januari 2018 van Welzijnszorg Kempen waarbij het voormeld
meerjarenplan 2014 - 2020 werd bezorgd;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1. Kennis te nemen van het meerjarenplan, inhoudende:
1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen)
2. Financiële nota
• Financieel doelstellingen plan M1
• Staat van het financiële evenwicht M2.
Artikel 2. Kennis te nemen van het budget 2018, inhoudende:
1. Doelstellingennota
2. Financiële nota
• Exploitatiebudget 2018
• Investeringsbudget 2018
• Liquiditeitsbudget 2018.
6. Uitbreiding Huis Driane: kennisname standpunt BTW-administratie
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;
Gelet op het besluit van onze raad van 4 april 2017 waarbij werd beslist aan LAGAadvocaten de opdracht te geven om te onderzoeken of op de uitbreiding van Huis
Driane een BTW-tarief van 6% kan toegepast worden;
Overwegende dat meester N. Muyshondt namens LAGA Advocaten met verzoekschrift
van 22 juni 2017 de BTW-administratie verzocht heeft over deze stelling standpunt in
te nemen;
Gelet op de beslissing van de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit,
KMO Centrum Mechelen d.d. 4 januari 2018; dat in de FOD Financiën in deze beslissing
stelt dat de oprichting van het gebouw en de erfpacht door Care Property Invest aan
het OCMW als onderscheiden handelingen dienen beschouwd te worden;
Overwegende dat dit concreet betekent:
- dat de dienstverlening tussen de CPI en de architect onderworpen is aan het BTWtarief van 21% en de verbouwingswerken (met uitzondering van roerende goederen
zoals keukentoestellen, aanleg tuin, …) aan het BTW-tarief van 6%
- dat de vestiging van het recht van erfpacht door CPI aan het OCMW gekwalificeerd
wordt als de levering van een goed aan een BTW-tarief van 12%;
Overwegende dat het OCMW geen recht heeft op aftrek van de BTW;
Overwegende dat in de door Care Property Invest opgegeven prijs voor de realisatie
van de uitbreiding rekening is gehouden met een BTW-tarief van 12%;
Overwegende dat ons bestuur thans 3 mogelijkheden heeft om te reageren op de
zienswijze en argumentatie van de BTW-administratie:
- berusten in de beslissing
- vestigen van een recht van erfpacht met registratierechten
- inleiden van het geschil voor de bevoegde rechtbank;
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Overwegende dat CPI aan te merken is als belastingplichtige van rechtswege in de
BTW waardoor de twee optie uitgesloten is;
Overwegende dat de dienst van mening is dat de beslissing van de BTW-administratie
goed gemotiveerd is en tevens gestaafd wordt door vaststaande rechtspraak van het
Europees Hof van Justitie;
Overwegende dat, mede gelet op het feit dat de aanrekening van 12% BTW binnen de
verwachting valt en reeds werd ingecalculeerd in de prijsberekening van de nieuwe
vleugel, voorgesteld wordt om in de beslissing te berusten;
Na beraadslaging,
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de beslissing van de FOD Financiën, Algemene
Administratie van de Fiscaliteit, KMO Centrum Mechelen d.d. 4 januari 2018
betreffende het BTW-tarief toe te passen op de vestiging van een recht van erfpacht
tussen Care Property Invest en het OCMW inzake de nieuwe vleugel van de Groep van
Assistentiewoningen Driane.
Artikel 2. Aan LAGA-advocaten, meester N. Muyshondt, Lange Lozanastraat 270 te
Antwerpen, zal meegedeeld worden dat het OCMW in deze beslissing wenst te
berusten.
7. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel VV07/a
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 VV07/a voor het indienen van een regularisatie van
de stedenbouwkundige vergunning n.a.v. een aantal beslissingen die werden genomen
tijdens de uitvoering die afwijken van wat oorspronkelijk stedenbouwkundig vergund
werd;
Overwegende dat deze regularisatie het volgende behelst:
- Wijziging (vergroting) van de afmetingen van de vergunde regenwaterputten en de
regenwaterinfiltratie als gevolg van de vraag tot het uitbreiden van de
regenwaterrecuperatie
- Verplaatsing en vergroting van de vergunde fietsenstalling en tuinberging ten
gevolge van de vraag om de bestaande en nieuwe fietsenberging onder te brengen in
1 volume
- Wijziging van de vergunde afvalberging naar een groep van ondergrondse
afvalcontainers volgens de besprekingen met IOK
- Aanpassing van de vergunde uitbreiding van de wegenis in functie van de
bereikbaarheid van de nieuwe fietsen- en tuinberging;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV07/a, dat een kostprijs vermeldt van 3.454,35
euro;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 5 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée
Poelmans, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms,
Wendy Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het verrekeningsvoorstel VV07/a van Care Property Invest voor de
uitbreiding van de GAW, zoals omschreven in de consideransen, wordt aanvaard.
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8. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel VV12
De raad in openbare 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
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 VV12 voor de verrekening van de nutsvoorzieningen
en bijhorende werken;
Overwegende dat bij de inschrijving van het project een voorlopige
kostprijsberekening voor de nutsvoorzieningen was voorzien van 50.000,00 euro; dat
de uiteindelijke kostprijs 50.827,99 euro bedraagt;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV12, dat een kostprijs vermeldt van 827,99 euro;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 5 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée
Poelmans, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms,
Wendy Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het verrekeningsvoorstel VV12 van Care Property Invest voor de
uitbreiding van de GAW, zoals omschreven in de consideransen, wordt aanvaard.
9. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel VV13
De raad in openbare 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
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 VV13 voor het voorzien van 44 bijkomende sleutels
(5 sleutels per flat i.p.v. 3); dat 3 lopers en 3 technische sleutels reeds voorzien
werden;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV13, dat een kostprijs vermeldt van 484,72 euro;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 5 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée
Poelmans, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms,
Wendy Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het verrekeningsvoorstel VV13 van Care Property Invest voor de
uitbreiding van de GAW, zoals omschreven in de consideransen, wordt aanvaard.
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10. Informatie-uitwisseling in strafzaken tussen de OCMW's en het
arbeidsauditoraat Antwerpen - afdeling Turnhout
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, laatst gewijzigd op 29 juni 2012;
Gelet op de vraag van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank Antwerpen om het
samenwerkingsprotocol inzake informatie-uitwisseling in strafzaken tussen de OCMW's
en het arbeidsauditoraat Antwerpen - Afdeling Turnhout aangaande fraude met sociale
uitkeringen te ondertekenen;
Gelet op het positief advies van Welzijnszorg Kempen en de VVSG;
Overwegende dat voor het nemen van de beslissing tot informatiedeling het Bijzonder
Comité Sociale Dienst het best geplaatst is, rekening houdend met het beroepsgeheim
van een maatschappelijk werker dat inherent verbonden is met de concrete
hulpverlening;
Overwegende dat reeds 29 OCMW's uit het arrondissement Antwerpen dit protocol
hebben ondertekend;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen het OCMW en
het bevoegde arbeidsauditoraat;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het voorgebrachte samenwerkingsprotocol tussen het OCMW en het
bevoegde arbeidsauditoraat wordt goedgekeurd. De voorzitter en de secretaris worden
gemachtigd om het samenwerkingsprotocol te ondertekenen.
Artikel 2. Indien een personeelslid van ons OCMW fraude inzake sociale uitkeringen
of domiciliefraude vaststelt, wordt het dossier voorgelegd aan het Bijzonder Comité
Sociale Dienst teneinde een beslissing te nemen omtrent het te geven gevolg.
11. Feestvarken VZW nu ook in Herenthout
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, laatst gewijzigd op 29 juni 2012;
Gelet de doelstelling van FEESTVARKEN vzw, gericht op bestrijding van kinderarmoede
en het zorgen voor een hele fijne verjaardag voor kinderen in armoede;
Overwegend dat dit nauw aansluit bij onze strijd tegen kinderarmoede;
Overwegend dat er ook een concreet aanbod aan de scholen wordt bekend gemaakt;
Na beraadslaging,
Besluit:
Enig artikel. Akte te nemen van de uitbreiding van het werkingsgebied van
FEESTVARKEN vzw tot in Herenthout.
12. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel 14
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 VV14 voor het aanbrengen van een bijkomende
klinkerverharding naast de petanquebaan;
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Overwegende dat deze verrekening is ingegeven door een vraag van de petanqueclub
die van de banen gebruik maakt; dat eveneens het voorstel werd onderzocht om dit
in eigen beheer uit te voeren doch dat dit niet de meest efficiënte oplossing blijkt te
zijn;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV14, dat een kostprijs vermeldt van 2.481,07 euro;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 5 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée
Poelmans, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms,
Wendy Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het verrekeningsvoorstel VV14 van Care Property Invest voor de
uitbreiding van de GAW, zoals omschreven in de consideransen, wordt aanvaard.
In besloten vergadering
XX
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Secretaris

Josée Poelmans
Voorzitter

8

