Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Definitieve notulen

Zitting van 2 maart 2020

OPENBARE ZITTING
Secretariaat
1
Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 - Goedkeuring
Overheidsopdrachten
2
Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius Duurzame Gebouwen. Goedkeuring
kaderovereenkomst met Iveka.
3
Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te
Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring
Sociale dienst
4
Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum, voorzitter VAB; mevrouw Tinne Wuyts, lid VAB; de heer Filip Verrezen, lid
VAB; mevrouw Kelly Verboven, lid VAB; de heer Kristof Welters, lid VAB; de heer Clyde Tai-Apin, lid
VAB; de heer Paul Helsen, BCSD voorzitter - lid VAB; de heer Frans De Cock, raadslid; de heer Harri
Verbraecken, raadslid; mevrouw Winny Van Calster, raadslid; mevrouw Iris De Wever, raadslid;
mevrouw Nancy Van Hoof, raadslid; mevrouw Marleen Nevelsteen, raadslid; mevrouw Marie Michiels,
raadslid; de heer Hans Van Lommel, raadslid; mevrouw Laura Tops, raadslid; de heer Patrick
Vercauteren, raadslid; de heer Giel Van den Broeck, raadslid; de heer Bert Wellens, raadslid; de heer
Marc Gouwkens, raadslid; mevrouw Maïte Croux, raadslid; de heer Chris Beenens, raadslid; de heer
Ronny Goossens, raadslid; de heer Maurice Van Hemelen, voorzitter raad; de heer Jo Vankrunkelsven,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Flor Celen, raadslid; mevrouw Myriam Valgaeren, raadslid; mevrouw Katrijn van Riet, raadslid

2 maart 2020 21:52 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Secretariaat
1

Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De notulen van de vorige zitting worden telkens goedgekeurd op de eerstvolgende raad.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De notulen van de zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 januari 2020 worden
goedgekeurd.

Overheidsopdrachten
2

Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius Duurzame Gebouwen.
Goedkeuring kaderovereenkomst met Iveka.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Feiten en context
 OCMW Westerlo neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iveka.
 Iveka formuleert een aanbod om het OCMW-bestuur te ondersteunen bij het energiebeheer
van de gebouwen, dat wordt beschreven en voorgelegd in latere specifieke overeenkomsten.
Deze overeenkomsten gelden in uitvoering van de voorgelegde kaderovereenkomst. De
aanvaarding van het in de specifieke overeenkomsten geformuleerde aanbod impliceert
eveneens een beheersoverdracht.
 De overeenkomsten kunnen als volgt worden samengevat:
o De kaderovereenkomst:
Deze overeenkomst bepaalt de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen
OCMW en Iveka.
Zij voorziet de mogelijkheid voor Iveka om een aanbod te formuleren om het OCMWbestuur van Westerlo te ondersteunen bij het energiebeheer.
o Specifieke overeenkomsten:
- Indien aan de vraag van het OCMW kan voldaan worden door het aanbieden van
een consultancydienstverlening zal hiervoor een afzonderlijke specifieke
overeenkomst gesloten worden tussen OCMW en Iveka.
- lndien een projectaanpak aangewezen is kan een specifieke projectovereenkomst
afgesloten worden.
- Daarnaast kan Iveka ook een financiering ter beschikking stellen van het OCMW
indien deze dit wenst. De kaderovereenkomst bepaalt de modaliteiten en
voorwaarden volgens dewelke Iveka de financiering zal verstrekken en het OCMW het
gefinancierde bedrag zal terugbetalen.
- De prijs voor de geleverde energiediensten wordt bepaald in de specifieke
overeenkomsten en omvat investeringskosten, studiekosten, ...
De energiediensten zijn conform en gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart
2007 inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (art.
10). Dit gebeurt op basis van een beheersoverdracht. De aanbestedende overheid die hierop een
beroep doet is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

2/10

Voor deze energiediensten wordt gehandeld binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten,
terwijl voor de aanbestedingen die Iveka in dit kader zelf zal organiseren ook deze wetgeving wordt
toegepast. De aangeboden energiediensten beantwoorden dus juridisch en statutair aan het
toepasselijk regelgevend kader.
De ondertekening van een kaderovereenkomst verplicht het OCMW tot geen enkel exclusief
engagement met de distributienetbeheerder 'DNB'.
Echter, indien het OCMW in de toekomst een deelovereenkomst met de DNB wenst aan te gaan, is
een getekende kaderovereenkomst wel een vereiste. De DNB treedt op via Fluvius System Operator
cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
In deze nieuwe kaderovereenkomst wordt ook de datatoegang met betrekking tot data van digitale
meters voor de energiemanagementsoftware (huidig E-lyse) geregeld. De ondertekening van deze
kaderovereenkomst is dus eveneens vereist om de energiemanagementsoftware met data (verder) te
gebruiken door onze organisatie.
Argumentatie
Het is aangewezen om beroep te kunnen doen op de ondersteuningsactiviteiten betreffende
energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie zoals opgenomen in de
kaderovereenkomst met als referentienummer WEST-O-RC-20-20-001 opgesteld op 6 januari 2020.
De DNB creëert op zelfstandige wijze een aanbod inzake het organiseren van
ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen
op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie voor het lokale bestuur in haar streven
naar een optimale energiebeheersing in haar patrimonium. Het stelt het OCMW bovendien vrij van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
Wanneer het OCMW dit aanbod aanvaardt, realiseert zij een beheersoverdracht aan de DNB voor dit
aanbod en dit volgens de toepasselijke statutaire bepalingen van DNB. De bepalingen van deze
kaderovereenkomst vormen het kader waarbinnen deze beheersoverdracht door de DNB wordt
uitgevoerd.
De kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract en geldt voor onbepaalde
duur. Er zijn opzegmogelijkheden voor beide partijen.
De prijs voor de geleverde ondersteuningsactivieiten wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten
en is afhankelijk van de gekozen opdracht.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur.
De overheidsopdrachtenwet, meer bepaald artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 waarbij
de DNB zal optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of
raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor
andere aanbestedende entiteiten.

Financiële informatie
Financiële informatie
 Actieplan: AP000031 Duurzaam onderhoud patrimonium, materialen en voertuigen 2020 2025
Ondersteuningsactiviteiten energiebesparingsmaatregelen
 Actienummer en actie omschrijving: A000256 We zorgen voor een efficiënt materialenbeheer
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Omschrijving project: Energiediensten door Iveka - Fluvius mbt duurzame gebouwen
Raming kosten: /
Raming opbrengsten: /
Opdrachten:/

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan de kaderovereenkomst met Iveka,
opdracht houdende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging - afgekort
distributienetbeheerder DNB-, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout met het oog op het leveren
van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke overeenkomsten.
De kaderovereenkomst heeft als referentienummer WEST-O-RC-20-20-001 en treedt in werking na
ondertekening van dit contract en geldt voor onbepaalde duur, mits opzegging door een van de
partijen.

Artikel 2
De algemeen directeur en voorzitter OCMW-raad worden gemachtigd om deze overeenkomst te
ondertekenen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan de
bevoegde diensten.
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Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief
centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Voorgeschiedenis
Om het binnenklimaat voor de bewoners, bezoekers en medewerkers in het woonzorgcentrum te
optimaliseren werd in juni 2019 al een eerste actie ondernemen door de plaatsing van een vast
aircosysteem op de 2e verdieping. Deze plaatsing is positief verlopen en zorgde bij warmere periodes
voor de nodige afkoeling.
Argumentatie
Om het binnenklimaat van de overige verdiepingen verder te optimaliseren, is het noodzakelijk dat
een aircosysteem geïnstalleerd wordt in de bewonersgangen van de 1e verdieping en het gelijkvloers.
De installatie zal per verdieping bestaan uit 6 sets, bestaande uit 1 plafondunit met bijhorende
buitenunit en een vermogen van 6kW/set. De buitenunits komen op het dak te staan, zodat de
lawaaihinder voor de bewoners, bezoekers en medewerkers zo beperkt mogelijk is. Voor het sociaal
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administratief centrum verloopt de plaatsing van de buitenunit langsheen de buitenmuur. Bij de keuze
van de airco wordt geopteerd voor een efficiënte (COP koeling +4) en een zo ecologisch mogelijke
(A++) uitvoering. De kostprijs voor de levering van het aircosysteem, installatie, boringen, keuringen
en verplichte druk- en lektesten en onderhoudscontract (5 jaar) wordt geraamd op 80 290,00 euro
excl 12% btw (stelsel BTW verlegd) of 89 924,80 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd) waardoor de
opdracht kan gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139 000,00 euro niet). De
technische dienst heeft in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten een bijzonder bestek
voor leveringen opgesteld met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het
woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo' met ref 2020-002.
Juridische grond
*Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en
latere wijzigingen.
*De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; meer bepaald artikel 42, §1,1°a) (de goed te
keuren uitgave excl btw bereikt de drempel van 139 000 euro excl btw niet ) waarbij de opdracht
wordt gegund bij wijze een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
*Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
*Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en
latere wijzigingen.
*Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Westerlo dd 27 mei 2009,
gewijzigd bij de besluiten van 26 juni 2013 en 30 oktober 2013 en 2 september 2019 waarbij het
begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een
voorafgaand visum door de financieel beheerder worden vrijgesteld.

Financiële informatie
Financiële informatie
 Actieplan:
2) Ondersteuning kwetsbare inwoners 2020-2025.
1+3) Woongelegenheden voor ouderen en zorgbehoevenden 2020-2025.
 Actie:
1) We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te
optimaliseren
2) We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.
3)Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum
 Actienummer:
1) Actie 000149
2)Actie000264
3)Actie000194
 Omschrijving project: Installatie van aircosystemen op diverse locaties in het WZC en het SAC
met bijhorend onderhoudscontract.
 Raming kosten:
1) Installatie 66 000,00 euro excl 12 % btw of 73 920 euro incl 12% btw (stelsel btw
verlegd).
2) Installatie 11 000 euro excl of 12 320 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd)
3) Onderhoudscontract: 3 290,00 euro excl 12% btw of 3.684,80 euro incl 12% btw (stelsel
btw verlegd).
 Raming opbrengsten: /
 Opdrachten: /

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze voor de
overheidsopdracht voor levering met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het
woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum' met ref 2020-002, goed. De totale waarde
van de opdracht wordt geraamd op 80 290,00 euro excl 12% btw of 88 768,62 euro incl 12% btw
(stelsel btw verlegd) met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als
plaatsingswijze.

Artikel 2
De totale geraamde kostprijs bedraagt 80 290,00 euro excl 12% btw of 89 924,80 euro incl 12% btw
(stelsel btw verlegd) en is voorzien in de meerjarenplanning. De kosten kunnen verrekend worden op
het investeringsbudget onder actienummers Actie000149 en Actie000264. Het onderhoudscontract
kan verrekend worden onder exploitatiebudget Actie000194.

Artikel 3
Het vast bureau wordt gevraagd de onderhandelingsprocedure op te starten en de lijst met aan te
schrijven ondernemers samen te stellen.

Sociale dienst
4

Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Voorgeschiedenis
De raad besliste in zitting van 25 juni 1997 en 31 mei 2000 (31) respectievelijk principieel akkoord te
gaan met het nemen van de nodige maatregelen teneinde te verwezenlijken dat het OCMW van
Westerlo zou worden erkend als instantie welke bevoegd is voor schuldbemiddeling enerzijds en ons
te schikken naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ad hoc anderzijds.
Feiten en context
 Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 17 juli
2000 werd ons Centrum erkend als instelling voor schuldbemiddeling, voor een periode van
drie jaar met ingang van 17 juli 2000.
 De raad besliste in zitting van 26 november 2003 (03) een hernieuwing van de erkenning als
dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen.
 De raad besliste in zitting van 25 maart 2009 (12) een hernieuwing van de erkenning als
dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen.
 In uitvoering van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (publicatie Belgisch Staatsblad 14 augustus
2013), krijgt onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning voor onbepaalde duur. Dit
betekent zowel voor de administratie als voor de instelling een belangrijke administratieve
lastenverlaging.
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Argumentatie
 De instelling hoeft hiertoe geen stappen meer te zetten. Deze erkenning van onbepaalde duur
wordt van rechtswege toegekend.
 Er dient nog wel het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling te worden ingediend
en men dient mee te werken aan de basisregistratie die het Vlaams Centrum Schuldenlast
(dat sinds 01 januari 2018 deel uitmaakt van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw)
beheert en desgevraagd ook aan de uitgebreide registratie.
 De basisregistratie dient te worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het doorgeven van personen die effectief aan schuldbemiddeling doen (het laatste onderdeel
van het jaarverslag) dient ingediend te worden bij de Vlaamse overheid, afdeling Welzijn en
Samenleving - administratie, via een app tegen 31 maart 2020.
Juridische grond
Het decreet van 21/06/2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Financiële informatie
Financiële informatie
 Actieplan: AP000014 - We stimuleren kwetsbare inwoners tot een volwaardige deelname aan
de samenleving
 Actienummer en actie: Actie000132 - Brede activering
 Omschrijving project: Goedkeuring jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling
 Raming kosten: Niet van toepassing
 Raming opbrengsten: Niet van toepassing
 Opdrachten: Diensthoofd sociale dienst: Jaarverslag doorsturen naar Vlaams Centrum
Schuldenlast

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de basisregistratie 2019 van een
instelling voor schuldbemiddeling.

Bijlagen


Basisregistratieformulier 2019.xls
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Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling
SAM, steunpunt Mens en Samenleving VZW
Vooruitgangstraat, 323
1030 Brussel
E-mail: hans.ledegen@samvzw.be
Waarvoor dient dit formulier?
Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks een basisregistratie van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden. Met dit formulier
bezorgt u die gegevens voor verdere verwerking aan SAM vzw.

Welke gegevens moet u registreren?
U registreert het aantal gezinnen die het voorbije werkjaar in begeleiding waren bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Een gezin kan maar onder één
rubriek worden geregistreerd. Als voor een gezin meerdere hulpverleningsmodules werden ingezet, registreert u dat gezin in de rubriek waar alle ingezette modules
vermeld staan.

Op welke periode heeft dit registratieformulier betrekking?
Het registratiejaar is het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) waarover de instelling rapporteert. Alle gezinnen waaraan de instelling in de loop van het
registratiejaar budget- of schuldhulpverlening heeft verstrekt, moeten worden geregistreerd. Het gaat dus om nieuwe dossiers, al lopende dossiers, en dossiers die in
de loop van het registratiejaar zijn afgesloten.

Waar vindt u meer informatie over het gebruik van dit formulier?
Een uitgebreide handleiding wordt meegestuurd met dit formulier.
Wanneer en aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier (Exceldocument) uiterlijk op 29 februari 2020 via e-mail aan SAM vzw: hans.ledegen@samvzw.be

Registratiejaar
1 Op welk registratiejaar heeft dit formulier betrekking?

2019

Organisatiegegevens
2 Vul de gegevens in van de instelling voor schuldbemiddeling.
Naam organisatie

OCMW

type organisatie (OCMW, CAW of OCMW-vereniging)

OCMW
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Registratiegegevens
3 Vermeld het aantal gezinnen in begeleiding naar verstrekte hulpverleningsmodules.
Eén gezin mag maar onder één rubriek vermeld worden.
A Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve
schuldenregeling liep

111

A.1

budgetbegeleiding (uitsluitend)

9

A.2

budgetbeheer (uitsluitend)

24

A.3

budgetbegeleiding en budgetbeheer

A.4

schuldbemiddeling (uitsluitend)

A.5

schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

10

A.6

schuldbemiddeling en budgetbeheer

53

A.7

schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

15

B

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de
instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar

B.1

zonder andere hulpverleningsmodules

B.2

in combinatie met budgetbegeleiding

B.3

in combinatie met budgetbeheer

B.4

in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer

B.5

in combinatie met schuldbemiddeling

B.6

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

B.7

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer

B.8

in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

C

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij
een externe schuldbemiddelaar is aangesteld

0

10

C.1

in combinatie met budgetbegeleiding

1

C.2

in combinatie met budgetbeheer

4

C.3

in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer

C.4

in combinatie met schuldbemiddeling

C.5

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

C.6

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer

2

C.7

in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

3
121

TOTAAL AANTAL GEZINNEN IN BEGELEIDING
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2 maart 2020 22:03 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur
Jo Vankrunkelsven

voorzitter raad
Maurice Van Hemelen
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