
ZITTING VAN 26 MAART 2013 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef 

Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, 

secretaris. 

Verontschuldigd: Kurt Windels, burgemeester. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 1. INDEXERING FORFAITAIRE BEDRAGEN LOKAAL OPVANGINITIATIEF 2013 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 

inzonderheid artikels 1, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 en 62 bis; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikels 52, 162 §2, en 254; 

Gelet op het feit dat vanaf 1/1/2013 nieuwe forfaitaire bedragen van kracht gaan inzake de 

terugbetaling van de bezette en niet bezette plaatsen binnen ons LOI; 

Gelet op het feit dat deze bedragen werden berekend door Fedasil; 

Gelet op het “K.B. van 24/7/2012 tot regeling van de terugbetaling door Fedasil van de kosten 

van de materiële hulp door de OCMW ’s toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een 

LOI”; 

Gelet op het feit dat bezette plaatsen worden uitbetaald aan 100%, niet bezette plaatsen worden 

uitbetaald aan 40% en geschorste plaatsen worden uitbetaald aan 0%. 

Gelet op het feit dat in 2012 een bedrag van 36,30 €/dag/plaats bezet werd verkregen en 21,79 

€/dag/plaats niet bezet; 

Gelet op het feit dat in 2013 deze bedragen worden geïndexeerd naar 37,77 €/dag/plaats bezet en 

15,11 €/dag/plaats niet bezet. 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. dat de forfaitaire bedragen LOI 2013 geïndexeerd zijn vanaf 1/1/2013, meer bepaald op 37,33 

€/dag/plaats bezet en 15,11 €/dag/plaats niet bezet. 

 

FINANCIËN 

PUNT 2. KENNISGEVING GOEDKEURING JAARREKENING 2011 DOOR DE GOUVERNEUR 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 25 

februari 2013 met als kenmerk DBS:2012-8012/FO (bijlage 1); 

Overwegende de goedkeuring van de JR 2011 van het OCMW Ingelmunster door de 

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. van de goedkeuring van de JR 2011 van het OCMW Ingelmunster door de Provinciegouverneur 

van de Provincie West-Vlaanderen. 
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PUNT 3. LENINGEN BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER: GOEDKEURING GUNNING 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

17, § 2, 1° a (limiet van € 200.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06); 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 

26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leningen budget 2013 OCMW Ingelmunster” een 

bijzonder bestek met nr. 2013/049 werd opgesteld door de Financiële Dienst OCMW; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €  180.000,00 incl. btw (0% 

btw); 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 februari 2013 betreffende 

de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op het besluit van het bestuur van 26 augustus 2013 betreffende het starten van de 

gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

- BELFIUS, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 

- ING Public Sector, Avenue Marnix 24 te 1000 Brussel 

- BNP Paribas Fortis Local Public, Warandeberg 3 / 1QA8B te 1000 Brussel 

- AXA bank en verzekering, Belliardstraat 51 te 1040 Brussel 

- KBC Social Profit en Openbare Sector, Brouwerijstraat 1 (MP Center) te 9031 Drongen; 

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 18 maart 2013 om 10.00 uur dienden te 

bereiken; 

Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen niet overschreden is; 

Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: 

- BELFIUS, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel (% Marge(+/-): +2,07%) 

- KBC Social Profit en Openbare Sector, Brouwerijstraat 1 (MP Center) te 9031 Drongen (% Marge(+/-): 

+2,15%) 

- ING Public Sector, Avenue Marnix 24 te 1000 Brussel (% Marge(+/-): +1,95%) 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 19 oktober 2013 opgesteld door de Financiële Dienst 

OCMW (bijlage 1); 

Overwegende dat de Financiële Dienst OCMW voorstelt om, rekening houdende met het 

voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend 

met de gunningscriteria) bieder, zijnde BELFIUS, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel tegen een marge van 

+2,07% op de van toepassing zijnde rentevoeten; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden op #6500000/00400; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder (bijlage 2); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis wordt genomen van het verslag van nazicht van de offertes van 19 maart 2013 voor de 

opdracht “Leningen budget 2013 OCMW Ingelmunster”, opgesteld door de Financiële Dienst 

OCMW (bijlage 1). 

Art. 2. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend 

met de gunningscriteria) bieder, zijnde Belfius, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tegen een marge 

van +2,07% op de van toepassing zijnde rentevoeten. 

Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder 

bestek met nr. 2013/049. 
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PATRIONIUM 

PUNT 4. OOSTROZEBEKESTRAAT 26: GOEDKEURING AANVRAAG BOUWVERGUNNING VOOR 

HET MAKEN VAN EEN DOORGANG NAAR DE CENTRUMPARKING EN HET AFBREKEN VAN 

EEN BOUWVALLIG BIJGEBOUW 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de aankoop van de woning Oostrozebekestraat 26 tg., die uitgebaat wordt als Lokaal 

Opvanginitiatief voor asielzoekers; 

Overwegende dat achteraan het perceel tegen de centrumparking een bouwvallig bijgebouw staat, 

dat dient afgebroken te worden; 

Overwegende dat een doorgang voor fietsers dient gecreëerd te worden naar de centrumparking; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het stedenbouwkundig dossier goed te keuren voor het aanvragen van de bouwvergunning voor het 

afbreken van een bouwvallig bijgebouw en het maken van een doorgang voor fietsers naar de 

centrumparking, in de Oostrozebekestraat 26 tg. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


