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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 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. Aankoop van matrassen. Goedkeuring van de gunning. Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van gewijzigde software. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractueel zorgkundige onder bediendencontract (vervangingscontract) van bepaalde duur. 
Beslissing 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Te werk stellen van een technisch beambte in 
het zwembad in het kader van de bijlage 6 van de beheersovereenkomst Stad-OCMW. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/BKO-IBO: verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 
7. Personeel OCMW/BKO-IBO: verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

Varia 
8. Agenda OCMW-raad 14 oktober 2019. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Aankoop van matrassen. Goedkeuring van de gunning. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
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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 13 mei 2019 waarbij de lastvoorwaarden en de uit te nodigen 
firma’s voor de aankoop van matrassen werden goedgekeurd. 
Verslag van nazicht van de offertes van 25 september waarbij 2 offertes werden ontvangen. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aankoop van matrassen” werd een bestek met nr. 2019/3 opgesteld 
door de financiële dienst.  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 EUR incl. 
btw. 
Volgende firma’s werden uitgenodigd: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 juni 2019 om 16.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 oktober 2019. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel (10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR incl. 
btw) 

- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee (16.555,00 EUR excl. btw of 20.031,55 EUR 
incl. btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes van 25 september 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 houdende met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR incl. btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 

Adviezen/visum 

De financieel directeur verleende het visum op 8 april 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 september 2019, 
opgesteld door de financiële dienst. 
 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 3: 
De opdracht “Aankoop van matrassen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sampli NV, Industrielaan 40 te 
9660 Bakel, tegen het nagerekende offertebedrag van 10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR 
(incl. btw). 
 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/3. 
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Artikel 5: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad. 
 

Leven en welzijn 

2. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van gewijzigde software. 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. 

Relevante documenten 

De beslissing van Kind en Gezin houdende de erkenning voor buitenschoolse groepsopvang voor 
voor 36 kindplaatsen en de verhuis van 10 september 2019. 
De beslissing van het Vast Bureau van 1 juli 2019 aangaande IBO, Software: stopzetten gebruik 
Recreatex en toetreden tot het Ouderportaal Reinaert. 
Het aangepaste huishoudelijk reglement naar aanleiding van de gewijzigde software vanaf september 
2019. 

Feiten/context/motivering 

Het softwarepakket werd gewijzigd en aldus ook de mogelijkheid voor de ouders om te reserveren via 
de webshop. 
Ouders kunnen nu opvangplaatsen voor het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) reserveren via het 
Ouderportaal. 

De aangepaste tekst in het Huishoudelijk Reglement is de volgende: 

2.2.1. Inschrijving/reservatie 
 
BELANGRIJK: Vóór u kan reserveren, dient u (éénmalig) de schriftelijke overeenkomst 
te hebben ondertekend. Deze kan verkregen worden via de webshop of via het Sociaal 
Huis.  
 
Vanaf september 2019 werken we met het ouderportaal van Tsjek om in te schrijven 
voor de Pipompuulekies. Er zijn 2 manieren om je aan te melden op het ouderportaal: 
 

1. Via een e-mail die je ontvangt van de opvang met vermelding van een nieuwe vakantie: 
in deze mail staat een code vermeld. Je kunt eenvoudig aanmelden en inschrijven voor 
de aangekondigde vakantie met deze code. Elke vakantie heeft een nieuwe code. 

 
2. Gewoon aanmelden: Heb je reeds een account bij het Ouderportaal, dan kun je zonder 

de link gewoon met je wachtwoord aanmelden. Indien niet, surf naar ouderportaal.tjek.be 
om te registreren. 

 
Op volgende link vind je de handleiding en een filmpje met meer info en alle details over 
het ouderportaal: http://www.tjek.be/manual/ouderportaal/ 
 
Bij problemen kan u contact opnemen met de IBO-coördinator in het Sociaal Huis. 
 
LET OP: Bij afwezigheid zonder medische reden, wordt het dagbedrag van de 
reservatie aangerekend via de factuur. De reservatie kan enkel geannuleerd worden 
indien u voor de afwezigheid een medisch getuigenschrift kunt voorleggen. Dit dient 
binnen 48u aan de opvang bezorgd worden of via ibo@ronse.be 

 
Het gereserveerde dagdeel zal na afloop van de vakantie en de opvangperiode worden aangerekend 
door middel van het aanbieden van één transparante factuur. 
Deze wijziging in wijze van reservatie moet worden aangepast in het huishoudelijk reglement. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Het huishoudelijk reglement van de IBO De Pipompuulekies te actualiseren ingevolge de wijziging 
inzake het softwarepakket, met name van de webshop via Recreatex naar het Ouderportaal via 
Reinaert. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

Organisatieontwikkeling 

3. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
Het vast bureau beslist kennis te nemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake 
dagelijks personeelsbeheer. 

 

4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractueel zorgkundige onder bediendencontract (vervangingscontract) van bepaalde 
duur. Beslissing 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de verdere aanstelling van een voltijds 
zorgkundige onder bediendencontract (vervangingscontract) van bepaalde duur voor de periode van 8 
oktober 2019 tot en met de laatste dag afwezigheid van een personeelslid. 
 

5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Te werk stellen van een technisch beambte 
in het zwembad in het kader van de bijlage 6 van de beheersovereenkomst Stad-OCMW. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan het te werk stellen van een voltijds statutair 
technisch beambte op de sportsite, met ingang van 1 oktober 2019. 
 

6. Personeel OCMW/BKO-IBO: verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het kader van de sociale maribel, met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020. 
 

7. Personeel OCMW/BKO-IBO: verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het kader van de sociale maribel, met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020. 
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Varia 

8. Agenda OCMW-raad 14 oktober 2019. Kennisname. 

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 19 en artikel 74, artikel 77, artikel 
78, 2de lid en artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

De voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 oktober 2019. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 84 §1 stipuleert dat het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorbereidt. 
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het vast bureau werden een aantal 
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 14 oktober 2019. 
Overeenkomstig artikel 19 en artikel 74 dat artikel 19 van toepassing maakt op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping van 
de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 oktober 
2019. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


