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OPENBARE ZITTING 

 

FINANCIËN 

PUNT 1. BUDGETWIJZIGING 2013-2 OCMW INGELMUNSTER – VASTSTELLING 

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van de budgetwijziging 

2013-2 (verklarende nota en financiële nota) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2013-2 van het 

managementteam van 15 november 2013 (bijlage 2); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2013-2 van het 

College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2013; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2013-2 (verklarende nota en 

financiële nota) vast. 

Art. 2. Deze Raadsbeslissing zal met bijlagen aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden bezorgd 

aangezien we geen meerjarenplan dienden te maken. De voorzitter van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad de budgetwijziging 2013-2 toe te lichten. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

PUNT 2. FORMATIE VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 102 en 103; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2011 tot vaststelling 

van de personeelsformatie van het OCMW na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de formatie van het OCMW-personeel aangewezen 

zijn: 

 Wegens de samenwerking van de financiële dienst van gemeente en OCMW wordt de 

financiële dienst integraal opgenomen in de personeelsformatie van het OCMW: concreet gaat 

het om 1 VTE stafmedewerker financiën (statutair, A1a-A3a) met een gemiddelde loonkost 

van  75.176,87 euro op jaarbasis, 1 VTE deskundige financiën (statutair, B1-B3) met een 

gemiddelde loonkost van 58.231,60 euro op jaarbasis en 1 VTE administratief medewerker 

(statutair, C1-C3) met een gemiddelde loonkost van 48.321,43 euro op jaarbasis. 

 Wegens het beter op elkaar afstemmen van de onthaalfuncties van gemeente en OCMW wordt 

1 VTE administratief medewerker (statutair, C1-C3) met een gemiddelde loonkost van 

48.321,43 euro op jaarbasis toegevoegd aan de personeelsformatie van het OCMW. 
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 Aangezien de archiefdienst van gemeente en OCMW wordt aangestuurd door de 

bestuurssecretaris administratie van het OCMW wordt de functie archiefmedewerker 

opgenomen in de personeelsformatie van het OCMW in plaats van de gemeente, dit gaat om 

0,5 VTE archiefmedewerker (contractueel, D1-D3) met een gemiddelde loonkost van 

20.218,50 euro op jaarbasis. Deze functie wordt opgenomen in het contractueel kader wegens 

het vervullen van een specifieke opdracht, overeenkomstig art. 103, § 2, 3° van het OCMW-

decreet. 

 Aangezien de poetsdienst van gemeente en OCMW wordt aangestuurd door een deskundige 

administratie van het OCMW worden deze functies opgenomen in de personeelsformatie van 

het OCMW in plaats van de gemeente, dit gaat om 6,5 VTE technisch beambte poetsdienst 

(contractueel, E1-E3) met totale gemiddelde loonkost van 231.668,65 euro op jaarbasis. Deze 

functie wordt opgenomen in het contractueel kader aangezien het hier om een functie gaat om 

te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in 

mededinging met andere marktdeelnemers, overeenkomstig art. 103, § 2, 5° van het OCMW-

decreet. 

Overwegende dat de totale gemiddelde meerkost op jaarbasis 481.938,48 euro bedraagt; 

Overwegende dat deze meerkost zal bijgepast worden door de gemeente aangezien het hier gaat om 

een verschuiving van personeel van gemeente naar OCMW en dus strikt genomen een nuloperatie is op 

budgettair vlak; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 15 november 2013; 

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 oktober 2013; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 13 september 2013; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De formatie van het statutair personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 103, 

§ 1 van het OCMW-decreet, als volgt: 

Statutair personeel VTE 

Secretaris 1 

Ontvanger/financieel beheerder (inzet financieel beheerder gemeente) 0 

Bestuurssecretaris sociale dienst (A1a-A3a) 1 

Bestuurssecretaris administratie (A1a-A3a) 1 

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a) 1 

Maatschappelijk werker (B1-B3) 6,5 

Deskundige administratie (B1-B3) 2 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Deskundige personeel (C4-C5) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 5 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Gebouwenbeheerder (D4-D5) 0,5 

Art. 2. De formatie van het contractueel personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 

103, § 2, van het OCMW-decreet, als volgt: 

Contractueel personeel VTE 

Verzorgend personeel (C1-C2) – cfr. artikel 103, § 2, 7° van het OCMW-decreet 10 

Administratief medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet  2 

Technisch medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 1 

Technisch assistent (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 3,1 
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Archiefmedewerker (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 3° van het OCMW-decreet 0,5 

Technisch beambte poetsdienst (E1-E3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-

decreet 

7,5 

 

PUNT 3. ORGANOGRAM VAN DE OCMW-DIENSTEN – AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 74; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2011 houdende de 

vaststelling van het organogram van de OCMW-diensten na aanpassing; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden, 26 november 2013, 

waarin de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de personeelsformatie van het OCMW, na aanpassing, 

vaststelt; 

Overwegende dat het organogram van de OCMW-diensten bijgevolg in overeenstemming dient te 

worden gebracht met de formatie van het OCMW-personeel; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 15 november 2013; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 13 september 2013; 

Gelet op het ontwerp van het organogram van de OCMW-diensten in bijlage; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1.  Het organogram van de OCMW-diensten wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 

PUNT 4. RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op de 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; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2011 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel een dynamisch document is 

dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel door te voeren, meer bepaald door: 

 opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, ontvangen op 22 juli 2013, 

betreffende de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel zoals 

beslist in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2013: art. 12, 23 en 37bis; 

 beslissing om voor het contractueel personeel van het OCMW wat betreft vakantiegeld en 

vakantieverlof de regeling openbare sector te volgen, zoals reeds het geval bij het 

contractueel gemeentepersoneel, met ingang van 1 januari 2014, behalve voor het reeds in 

dienst zijnde contractueel OCMW-personeel: art. 183; 
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Gelet op het ontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 

in bijlage; 

Overwegende dat het ontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 13 september 2013 en 17 oktober 

2013 zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 

de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente Ingelmunster van 

17 oktober 2013; 

Gelet op het advies van het managementteam van 15 november 2013; 

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 oktober 2013; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld zoals in 

bijlage. 

 

PUNT 5. ARBEIDSREGLEMENT VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of –

verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van 

de arbeidsreglementen; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de openbare sector; 

Overwegende dat het verplicht is een arbeidsreglement op te stellen voor de personeelsleden van 

het OCMW; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 april 2010 houdende 

goedkeuring van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden, 26 november 2013, 

betreffende de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat voor het contractueel personeel van het OCMW, in dienst vanaf 1 januari 2014, 

de regeling openbare sector zal gevolgd worden wat betreft vakantiedagen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het arbeidsreglement in die zin aan te passen, zodat het 

overeen komt met deze aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel werd 

voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 13 september 2013 en 17 oktober 2013; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 17 oktober 2013 betreffende de 

aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel; 

Gelet op het advies van het managementteam van 15 november 2013; 

Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel, 

toegevoegd als bijlage van deze beslissing; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel wordt goedgekeurd. 

Art. 2.  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

 

PUNT 6. ADVIES BETREFFENDE DE AANPASSING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN 

HET GEMEENTEPERSONEEL 
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De Raad, 

Gelet op de 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, in het bijzonder artikel 51, 52 en 270; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikel 270; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om het rechtspositieregeling 

van het gemeentepersoneel aan te passen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Gunstig advies te verlenen houdende de wijziging van het rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel, volgens de tekst, die voorgelegd werd aan het bijzonder 

onderhandelingscomité van 13 september 2013 en 17 oktober 2013 en zal voorgelegd worden aan 

de eerstvolgende Gemeenteraad. 

Art. 2.  Afschrift van dit advies binnen de 8 dagen op te sturen aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

PUNT 7. SAMENAANKOOP GAS 2015-2017 – MANDATERING GEMEENTE EN GOEDKEURING 

BESTEK 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –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, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de Richtlijn 

2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; 

Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen 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, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 

energiebeleid betreft; 

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 

“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 

energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid 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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

Gelet op het KB 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 een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen 

op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven.  

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af 

te wijken van voormelde principes; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De gemeente Ingelmunster 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 

Ingelmunster op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het 
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aanduiden van een leverancier voor gas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het 

huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017. 

Art. 2. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek (“SAMENAANKOOP AARDGAS 2015-

2017 DE LEVERING VAN AARDGAS AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN”)  zoals het 

aan het OCMW Ingelmunster  werd meegedeeld op 30 oktober 2013 en middels dit besluit wordt 

goedgekeurd. 

Art. 3. De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van het 

OCMW Ingelmunster teneinde deze over te maken aan de gemeente Ingelmunster voor opname in 

het bestek. 

Art. 4. De gemeente Ingelmunster wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 

bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan 

het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. 

Art. 5. De gemeente Ingelmunster zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, belasten met de 

materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van aardgas voor de gebouwen en 

installaties van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken en voor de openbare verlichting en 

de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden. 

Art. 6. Het OCMW Ingelmunster machtigt de gemeente Ingelmunster 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 Ingelmunster 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 Ingelmunster en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de 

afnamepunten van het OCMW Ingelmunster via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. 

In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW Ingelmunster de 

gemeente Ingelmunster integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

Art. 9. In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 

(afnamepunten van het OCMW Ingelmunster), is het OCMW Ingelmunster mee verantwoordelijk 

voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW 

Ingelmunster de gemeente Ingelmunster in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 

 

PUNT 8. SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 2015-2017 – MANDATERING GEMEENTE EN 

GOEDKEURING BESTEK 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –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, zoals tot op heden gewijzigd; 

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, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 

energiebeleid betreft; 

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 

“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals op heden gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 

energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid 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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op 

heden gewijzigd; 
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Gelet op het KB 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 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 volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af 

te wijken van voormelde principes; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De gemeente Ingelmunster 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 

Ingelmunster op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het 

aanduiden van een leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend 

op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017. 

Art. 2. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek (SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 

2015-2017 LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN EN 

OPENBARE VERLICHTING) zoals het aan het OCMW Ingelmunster  werd meegedeeld op 30 

oktober 2013 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 3. De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van het 

OCMW Ingelmunster teneinde deze over te maken aan de gemeente Ingelmunster voor opname in 

het bestek. 

Art. 4. De gemeente Ingelmunster wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 

bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan 

het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. 

Art. 5. De gemeente Ingelmunster zal Eandis 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, het OCMW en de kerkfabrieken en voor de openbare 

verlichting en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende 

overheden. 

Art. 6. Het OCMW Ingelmunster machtigt de gemeente Ingelmunster 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 Ingelmunster 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 Ingelmunster en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de 

afnamepunten van het OCMW Ingelmunster via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. 

In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW Ingelmunster de 

gemeente Ingelmunster integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

Art. 9. In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 

(afnamepunten van het OCMW Ingelmunster), is het OCMW Ingelmunster mee verantwoordelijk 

voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW 

Ingelmunster de gemeente Ingelmunster in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 9. VERLENGING SAMENWERKING MET VZW WESTKANS 

De Raad, 
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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; 

Overwegende dat het West-Vlaams bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid, vzw Westkans, 

er kwam op initiatief van de provincie West-Vlaanderen. Zij bieden  toegankelijkheidsadvies, screening, 

begeleiding, informatie en vorming. 

Overwegend dat de gemeente beroep kan op vzw Westkans voor volgende diensten: 

 Technisch advies op maat inzake integrale toegankelijkheid van de gemeentelijke 

infrastructuur. 

 Advisering van de ambtenaren ruimtelijke ordening m.b.t. de Vlaamse stedenbouwkundige 

verordening inzake toegankelijkheid. 

 Inventarisatie en de doorlichting van de mate van toegankelijkheid van de bestaande 

infrastructuur volgens www.toegankelijkvlaanderen.be of www.toevla.be. 

 Informeren en vormen van ambtenaren via voordrachten, studiemomenten, telefonische 

ondersteuning en andere beleidsondersteunende technische informatie inzake 

toegankelijkheid. 

 Hertalen van documenten in klare taal (toegankelijkheid van communicatie). 

Overwegende dat de meerwaarde om met vzw Westkans verder te werken is dat zij bij advies het 

gebouw, omgeving en integrale toegankelijkheid bekijken als één samenhangend geheel; 

Overwegende dat Westkans steeds vertrekt van geïntegreerde en duurzame oplossingen (bv. 

niveaus vermijden, keuze voor hellend vlak in plaats van installatie van een plateaulift…); 

Overwegende dat zij, dankzij jarenlange ervaring in het adviseren inzake toegankelijkheid, een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren in het bedenken van mogelijke oplossingen; 

Overwegende dat zij de gemeente en het OCMW ook kunnen helpen bij het maken van keuzes 

tussen verschillende mogelijkheden en de gemeente kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van een lange 

termijnvisie inzake toegankelijkheid; 

Overwegende dat we er steeds naar streven om onze gemeente uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle 

en toegankelijke gemeente voor alle inwoners en bezoekers en dat het Sociaal Huis ook deze visie deelt; 

Overwegende dat de basisbijdrage aan vzw Westkans is begroot op 390 euro per jaar en in het 

gemeentebudget van 2014 voorzien. 

Overwegende dat de verlenging van de samenwerking in de gemeenteraad van 29/10/2013 werd 

goedgekeurd. 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  Van de goedkeuring door de gemeenteraad van de verlenging van de samenwerking met vzw 

Westkans als technisch deskundige inzake toegankelijkheid. 

 

KINDEROPVANG 

Volgend punt werd toegevoegd aan de agenda op vraag van mevrouw Fien Debeuf, raadslid. 

PUNT 9 BIS. FIEN DEBEUF:GEVOLGEN VAN OPZEG SAMENWERKING MET STEKELBEES 

INZAKE VAKANTIEOPVANG 

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 vraag van raadslid Fien Debeuf  bij email van 19 november 2013 en later ontvangen 

per brief; 
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DE BRUG vzw 

Heirweg Zuid 89 

8770 INGELMUNSTER 

 

Aan de OCMW-voorzitter 

Aan de OCMW-secretaris 

Aan het college van burgemeester en schepenen 

Oostrozebekestraat 4 

8770 INGELMUNSTER 

 

Ingelmunster, 18 november 2013 

 

Geachte, 

 

Hierbij wil ik u verzoeken volgend punt toe te voegen aan de agenda van de OCMW-raad van 26 

november 2013. 

 

Op de vorige OCMW-raad werd goedgekeurd om de samenwerking met Stekelbees te beëindigen op 

31/12/2013. Hieromtrent heb ik enkele vragen over de beschikbare opvangplaatsen voor 2014: 

1) Hoe ver staan de gesprekken met de eventuele nieuwe partners?  

2) Hoe zien jullie de overgang te realiseren? 

3) Welke veranderingen zal dit geven voor de kinderen en de ouders? 

 

Voorstel:  

- alle plaatselijke opvanginitiatieven voor buitenschoolse opvang de kans geven om deel te nemen 

aan het overleg omtrent de organisatie van de opvang georganiseerd door de gemeente/OCMW 

- opvang voorzien op woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen, vrije dagen ipv enkel op 

vakantiedagen  

 

 

Met dank en hoogachting, 

 

Fien Debeuf 

OCMW-raadslid De Brug/N-VA/VLD 

Hinnebilkstraat 71 

8770 Ingelmunster 
 

 

Gelet op de uitwerking tot nu toe: 

 Tot op heden werden gesprekken gevoerd met de 3 grote spelers op het terrein namelijk het achterhuisje, 

het kabouterhuisje, en knuf en snuf 

 Werden tevens uitgenodigd Reddy teddy, kav en engelbewaarder en Nancy Vanneste die zich vrijwillig 

aangeboden heeft 

 De onthaalplaatsen op de gemeente die bko aanbieden worden in een volgende vergadering uitgenodigd 

 Er wordt gezocht naar een samenwerking van diverse actoren in Ingelmunster om tot een uitbating te 

komen, hetzij als zelfstandige uitbater, hetzij als een coöperatieve als uitbater 

 Een voorstel van bijdrage voor de uitbater wordt uitgewerkt, waarbij een forfaitaire basisvergoeding 

voorgesteld wordt, die aangepast wordt naargelang van de bezetting. De administratie van reservatie en 

van de facturatie valt ten laste van het plaatselijk bestuur. 

NEEMT KENNIS van het antwoord van mevrouw de voorzitter: 

De kinderopvang te organiseren mits naleving van volgende voorwaarden: 

 alle plaatselijke opvanginitiatieven voor buitenschoolse opvang de kans geven om deel te nemen 

aan het overleg omtrent de organisatie van de opvang georganiseerd door de gemeente/OCMW 

 opvang voorzien op woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen, vrije dagen ipv enkel op 

vakantiedagen  
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BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


