NOTULEN VAN DE RAAD VAN 01/07/2015
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Bullen Michel, Nys Hendrik,
Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants Christine, Poels
Marleen raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
Beets Jozef, Noppen Hilde, raadsleden.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Lokaal dienstencentrum – Meubilair ontmoetingsruimte – Goedkeuring van een
concreter lastenboek
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Financieel beheerder – Eindrekening
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 10/06/15 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Lokaal dienstencentrum – Meubilair ontmoetingsruimte – Goedkeuring van
een concreter lastenboek
02. Lokaal dienstencentrum - Meubilair ontmoetingsruimte - Goedkeuring van een
concreter lastenboek
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Goedkeuring aanbesteding meubilair voor de ontmoetingsruimte.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/1998 houdende de erkenning en de
subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, bijlage II,
lokale dienstencentra.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2009 houdende het woonzorgdecreet en
bijlage VI, lokale dienstencentra.
Wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1 1° c).
KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren.
KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden.
Wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Beslissing van het Vast Bureau van 20/03/2015 houdende de verhuis van de
ontmoetingsruimte naar lokaal 0.06.
Beslissing van de Raad van 06/05/2015 houdende de goedkeuring van het bestek voor
aankoop van zorgmeubilair voor de ontmoetingsruimte.
Beslissing van het VB van 12/06/2015 houdende de niet toewijzing van aankoop van
zorgmeubilair.
III. Toelichting
Na overleg met de financieel beheerder werd besloten om niet over te gaan tot een
toewijzing omdat de gunningscriteria niet expliciet apart waren opgenomen in het
bestek. Vandaar dat er vandaag een nieuw bestek ter goedkeuring voorligt, waarbij niet
alleen het aan te kopen meubilair meer in detail beschreven wordt, maar ook duidelijke
gunningscriteria opgenomen zijn. De uitgave wordt nog steeds geschat op 15.000 euro.
Dezelfde firma’s zullen aangeschreven worden.
Er werd voor dit project subsidies aangevraagd bij de Provincie Vlaams Brabant, tot op
heden is er hier nog geen antwoord op gekomen.
Een visum werd aangevraagd en op 18/06/2015 door de financieel beheerder afgeleverd.
IV. Bijlagen bij de beslissing
bestek zorgmeubilair
ScorebladOffertesmeubilair
Visum financieel beheerder
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring van het concreter lastenboek voor de aankoop van
zorgmeubilair.
§2. De uitgave wordt geraamd op 15.000,00 euro, BTW inbegrepen.
§3. De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund
worden.
§4. De offertes dienen ingeleverd te worden ten laatste op vrijdag 10 juli 2015 om 12
uur.
§5. Er wordt prijs gevraagd aan volgende leveranciers;
- Moments furniture
Deefakkerstraat 2
8770 Ingelmunster
- Haelvoet nv
L. Bekaertstraat 8
8770 Ingelmunster
- Eurochair projects NV
Beverensestraat 33
8850 Ardooie
- Kinnarps
Heide 15
1780 Wemmel

-

Crea-decor
Laakstraat 53
3582 Koersel
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 01/07/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 726.0 en meegedeeld aan:
- Centrumleider, Geert Gevers (dossierbehandelaar)
- Financieel beheerder, Rita Wijnants
Een brief wordt gestuurd aan:
- De firma’s vermeld in Art. 1. § 5.
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 02/09/2015 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

Roeland Maes
Alexandra Thienpont
secretaris
voorzitter
==============================================================

