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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 20 MEI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. OCMW Ronse : uitspraak Hof van Beroep te Gent inzake gerechtelijke procedure. 
Kennisname uitspraak en beslissing betaalbaarstelling. 
2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 
3. Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard. Goedkeuring 
van de gunning. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard". Aanduiding van een vertegenwoordiger 
en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024. 
Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
5. Dagvaarding d.d. 20 mei 2019 vanwege het Auroraziekenhuis AV inzake gevorderde en 
betwiste tussenkomsten in de responsabiliseringsfactuur. Aanstelling van een raadsman. 
Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. OCMW Ronse : uitspraak Hof van Beroep te Gent inzake gerechtelijke procedure. 
Kennisname uitspraak en beslissing betaalbaarstelling. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep, negende kamer rolnummer 
2016/AR/1428 d.d. 29 maart 2019 inzake een gerechtelijke procedure en verleent goedkeuring aan 
het betaalbaar stelllen van de nog openstaande facturen. 
 

2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 
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De algemeen directeur rapporteert de door haar genomen beslissingen inzake het toegekende 
budgethouderschap. 
 

3. Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard. 
Goedkeuring van de gunning. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

De beslissing van de OCMW-Raad van 1 april 2019 waarbij de lastvoorwaarden en de uit te nodigen 
firma’s voor de aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard werden 
goedgekeurd. 
Verslag van nazicht van de offertes van 14 mei 2019 waarbij 1 offerte werd ontvangen.  

Feiten/context/motivering 

In het WZC De Linde worden tilliften gebruikt om residenten op te tillen en te verplaatsen. Baden, 
douchestoel en douchebrancard worden gebruikt om de residenten de nodige zorg te verlenen. 
In het kader van de opdracht “Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en 
douchebrancard” werd een bestek met nr. 2019/2 opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.685,95 EUR excl. btw of 33.500,00 EUR incl. 
21% btw. 
Volgende firma’s werden uitgenodigd: 

- Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere 
- Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 mei 2019 om 16.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 7 september 2019. 
Er werd 1 offerte ontvangen van Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere (20.598,91 
EUR excl. btw of 23.578,04 EUR incl. 21% btw). 
Het verslag van nazicht van de offertes van 14 mei 2019 werd opgesteld door de Financiële Dienst. 
De Financiële Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.598,91 EUR excl. btw of 23.578,04 EUR incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2019. 

Adviezen/visum 

Er is een visum vereist. De financieel beheerder verleende het visum op 16 mei 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 mei 2019, opgesteld 
door de Financiële Dienst. 
 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 3:  
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De opdracht “Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.598,91 EUR excl. btw of 23.578,04 EUR incl. 21% btw. 
 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/2. 
 
Artikel 5: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

4. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard". Aanduiding van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de 
legislatuur 2019-2024. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 §1. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met 

betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen. 
- De statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nieuwe 

Haard. 

Relevante documenten 

- Schrijven van De Nieuwe Haard d.d. 8 mei 2019 betreffende de voordracht van 
vertegenwoordigers (effectief en plaatsvervangend) voor de algemene vergadering van De 
Nieuwe Haard cvba. 

- De statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nieuwe 
Haard. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 8 mei 2019 wordt het OCMW Ronse verzocht om één effectieve vertegenwoordiger 
en één plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden voor de legislatuur 2019-2024..  
Het OCMW Ronse is op basis van haar 5910 aandelen vennoot bij De Nieuwe Haard en kan aldus 
één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de algemene 
vergaderingen. 
 

Aan het vast bureau wordt gevraagd kandidaten voor te dragen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

5. Dagvaarding d.d. 20 mei 2019 vanwege het Auroraziekenhuis AV inzake gevorderde en 
betwiste tussenkomsten in de responsabiliseringsfactuur. Aanstelling van een raadsman. 
Beslissing. 

 
Inzake het dossier Auroraziekenhuis AV/Stad Ronse-OCMW Ronse wordt een advocaat aangesteld 
om de belangen van het OCMW Ronse en de stad Ronse te behartigen. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


