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De voorzitter opent de vergadering om 20u40.
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur,
van de vorige vergadering van 26 maart 2019.
De gemeenteraadsleden nemen er nota van dat tot het einde van de huidige vergadering
opmerkingen kunnen gemaakt worden betreffende de redactie van de notulen.

Openbaar
OCMW
61. Lokale opvanginitiatieven: aanpassing nota 'Financiële steunverlening door het OCMW
aan de bewoners van het lokaal opvanginitiatief'
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur
Beslissing van 24 februari 2000 tot het afsluiten van een conventie tussen de Staat en het
OCMW betreffende het opvanginitiatief.
Beslissingen van 30 juni 2005, 3 april 2007, 6 maart 2012 en 23 februari 2017 omtrent de
steunverlening en de aanpassingen van de verblijfsovereenkomst.
Feiten en context
Op dit ogenblik beschikt het OCMW over een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) met 21
gesubsidieerde opvangplaatsen voor verzoekers tot internationale bescherming, verdeeld over
4 locaties.
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Tot einde 2016 woonden in het lokaal opvanginitiatief (LOI) alleen asielzoekers die op basis van
hun asielprocedure of verblijfsdocumenten recht hadden op materiële steun. Deze personen
werden via een code 207 toegewezen aan het OCMW Oud-Heverlee.
In maart 2018 is de wetgeving gewijzigd en spreekt men niet langer van 'asielzoekers' maar van
'verzoekers internationale bescherming' (VIB) en een 'asielaanvraag' is een 'verzoek tot
internationale bescherming' geworden.
In principe worden enkel nog VIB'ers (verzoekers tot internationale bescherming) met een hoge
erkenningsgraad of reeds erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden toegewezen aan
het lokaal opvanginitiatief. Deze personen hebben recht op 2 maanden verblijf. Dit verblijf kan
tot 4 maal toe met 1 maand verlengd worden door Fedasil. In principe kunnen ze dus maximaal
6 maanden in het lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijven.
De VIB'ers die hun erkenning of bescherming ontvangen tijdens hun verblijf, hebben eveneens
nog recht op 2 maanden verblijf vanaf het ogenblik van de betekening van de beslissing + 3
werkdagen.
Voor elke plaats die in het LOI ter beschikking is of die ingevuld is, krijgt het OCMW OudHeverlee een vergoeding van Fedasil. Deze bedragen worden elk jaar aangepast aan de index.
De verzoekers tot internationale bescherming (VIB'ers), erkend vluchtelingen en subsidiair
beschermden die in het LOI verblijven hebben recht op materiële steun. Dit houdt in dat zij
wekelijks leefgeld ontvangen van het OCMW. De richtbedragen worden jaarlijks aangegeven
door Fedasil.
Daarnaast moet het OCMW ook een aantal extra kosten ten laste nemen zoals schoolkosten,
vrije tijdsbesteding, Nederlandse lessen,...
Hierover werd een nota "financiële steunverlening door het OCMW aan de bewoners van het
lokaal opvanginitiatief" opgesteld. De sociale dienst heeft aanpassingsvoorstellen voor het
document geformuleerd. Ten gevolge hiervan dient ook de verblijfsovereenkomst voor de
bewoners aangepast te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn beslist
Art. 1: de aanpassingsvoorstellen omtrent de ‘financiële steunverlening door het OCMW aan de
inwoners van het lokaal opvanginitiatief’ goed te keuren.
Art. 2: de aangepaste verblijfsovereenkomsten voor het lokaal opvanginitiatief goed te keuren.
Art. 3: de aangepaste ‘verblijfsovereenkomsten’ en de ‘nota’ ter kennis te brengen aan de
bewoners van het LOI en toe te passen vanaf 1 mei 2019.

61- Wijziging reglement sociaal educatieve toelage
Juridische gronden
Wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Bestuur 21 december 2018
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2000 betreffende de toekenning van een
sociaal educatieve toelage aan gezinnen met een laag inkomen die minstens één schoolgaand
kind in het gezin hebben
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 juni 2001 betreffende de aanpassing van het
reglement van de sociaal educatieve toelage
Feiten en context
Sedert 2000 voorziet het OCMW jaarlijks een toelage voor gezinnen met schoolgaande
kinderen die in Oud-Heverlee wonen. Onderstaand reglement wordt dan toegepast:
- de som van de inkomsten mag niet hoger liggen dan het jaarlijks geïndexeerde grensbedrag
van de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Er wordt rekening gehouden met de aan
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de personenbelasting onderworpen inkomsten, alsook de niet-belastbare vervangingsinkomsten
van de aanvrager en van alle andere personen die met hem dezelfde woning betrekken, van 2
jaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag.
- de inkomsten van de ongehuwde kinderen, die zonder onderbreking bij de aanvrager hebben
gewoond en die minder dan 25 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvraag, worden niet
meegerekend
- het inkomen van de inwonende ascendenten van de aanvrager, wordt slechts voor de helft
aangerekend. Het wordt niet aangerekend voor de familieleden van de eerste en de tweede
graad die erkend zijn als 66 % invalide of die ten minste 65 jaar oud zijn
- wanneer het inkomen van de aanvrager met minstens 20 % gedaald is ten opzichte van dat
van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag, wordt rekening gehouden met de inkomsten op datum
van de aanvraag
- kinderen ten laste, zijn kinderen van minder dan 18 jaar en kinderen die ouder zijn en
waarvoor kinderbijslag of wezentoeslag wordt uitbetaald
- voor de berekening van het aantal kinderen wordt rekening gehouden met de gezinstoestand
op 1 september van het jaar van de aanvraag
- de gezinnen die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de volgende tegemoetkoming:


kleuteronderwijs: € 30 / schoolgaand kind



lager onderwijs: € 40 / schoolgaand kind



middelbaar onderwijs: € 75 / schoolgaand kind



hoger onderwijs € 100 / schoolgaand kind

- de aanvrager dient het aanslagbiljet (inkomstenjaar min 2) en een inschrijvingsbewijs van de
school van elk schoolgaand kind binnen te brengen of op te sturen naar het OCMW
De aanvraag kan ingediend worden van 1 september tot 30 november via het
aanvraagformulier dat te verkrijgen is op de website (e-loket) of na afspraak bij de sociale dienst
van het OCMW. De sociaal educatieve toelage wordt ook via het gemeentelijk informatieblad en
de elektronische nieuwsbrief bekendgemaakt.
Gezinnen die het jaar voordien in aanmerking kwamen voor de toelage, krijgen in september
een herinneringsbrief of -mail toegestuurd vanuit de sociale dienst.
Naar aanleiding van de vraag naar administratieve vereenvoudiging en meer complexe
gezinssituaties (co-ouderschap, ...) stelt de sociale dienst voor om het reglement in beperkte
mate aan te passen. Een grondigere herziening van de sociaal educatieve toelage zal gebeuren
in het kader van een algemene analyse van alle steunverleningen die door het OCMW worden
toegekend.
De voorgestelde aanpassingen zijn:
- administratief:


de aanvrager bezorgt tussen 1 september en 30 november een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier aan de sociale dienst. Indien dit technisch kan, zal een
digitale aanvraag (via kaartlezer) ook mogelijk zijn.



de aanvrager moet geen papieren bewijzen van inkomsten of van inschrijving in de
school meer af te geven. Deze informatie kan immers digitaal opgezocht worden via de
kruispuntbank sociale zekerheid (gezinssamenstelling, taxi-as (meest recente
aanslagbiljet), kinderbijslag). De aanvrager geeft zijn/haar toestemming voor deze
opzoekingen op het aanvraagformulier.



de aanvrager kan via het aanvraagformulier zijn/haar toestemming verlenen om zijn/haar
gegevens, tijdens het jaar volgend op de aanvraag, te gebruiken voor de sociale
correctie op de diftar-rekening en voor een eventuele tussenkomst voor sociale,
culturele en sportieve activiteiten via het OCMW.

- doelgroep:


gezinnen of alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen waarvan minstens één
ouder/opvoeder gedomicilieerd is in Oud-Heverlee en het kind of de kinderen minstens
50 % van de tijd in Oud-Heverlee verblijven (dient bewezen te worden aan de hand van
een vonnis, een akte of een verklaring op eer). Domiciliëring van het kind/de kinderen in
Oud-Heverlee is dus niet langer noodzakelijk.
30 april 2019

Argumentatie
Met deze beperkte herziening van het reglement wordt het indienen van de aanvraag van een
sociaal educatieve toelage voor de aanvrager vereenvoudigd. De voorgaande jaren waren er
vaak problemen met het ontvangen van de correcte aanslagbiljetten (verkeerde aanslagjaar) of
bewijzen van inschrijving in een school. Door de aanvrager via het aanvraagformulier
toestemming te vragen om de gegevens op te zoeken via de kruispuntbank sociale zekerheid,
moeten minder bewijsstukken ingediend worden. De woonplaats (ouders - kinderen, al dan niet
in Oud-Heverlee), de gezinssamenstelling, het meest recente aanslagbiljet en de kinderbijslag
kunnen via de kruispuntbank sociale zekerheid gevonden worden.
De complexe gezinssituaties zorgden er in het verleden regelmatig voor dat de aanvrager geen
sociaal educatieve toelage kon ontvangen omdat de kinderen niet officieel in Oud-Heverlee
woonden. Dit is vaak het geval bij co-ouderschap wanneer de kinderen maar bij één ouder
ingeschreven staan. Aan de hand van een vonnis, een akte of een verklaring op eer dat de
kinderen minstens 50 % van de tijd in Oud-Heverlee verblijven kan de toelage toch toegekend
worden. Op deze wijze kunnen meer alleenstaande ouders bereikt worden.
In het aangepast aanvraagformulier kan de aanvrager zelf aangeven of zijn gegevens mogen
gebruikt worden voor toekenning van andere tussenkomsten zoals Diftar-sociale correctie en de
socio-culturele participatie. Op deze wijze kunnen rechten vlotter worden toegekend.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn beslist
Artikel 1: de aanpassingsvoorstellen aan het reglement tot toekenning van een sociaal
educatieve toelage goed te keuren.
Financiële gevolgen
De budgetten werden reeds voorzien voor 2019.

61 - Dijledal cvba - Herbevestiging aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
en bepaling van het mandaat - Intrekking voordracht kandidaat Raad van Bestuur
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.
Het reglement tot samenstelling van de Raad van Bestuur van de cvba Dijledal.
Feiten en context
De OCMW-raadsbeslissing van 26 maart 2019, waarbij werd overgegaan tot de aanduiding van
de OCMW-vertegenwoordiger en er een kandidaat-bestuurder bij de cvba so Dijledal werd
voorgedragen, dient te worden herzien, in toepassing van het reglement van de raad van
bestuur van de cvba so Dijledal.
De uitnodiging voor de gewone algemene vergadering op 8 mei 2019.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn herbevestigt de aanduiding van volgende
persoon als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn voor alle
algemene/buitengewone algemene vergaderingen van de cvba so Dijledal, voor de duur van de
legislatuur 2019-2024 en herbevestigt tevens het mandaat van betrokkene om de
agendapunten van de vergaderingen goed te keuren:
Vertegenwoordiger(s)
Naam maatschappij

Naam vertegenwoordig(st)er

Dijledal (1 effectief vertegenwoordiger
(kandidaat oppositie)

Patrice Lemaitre
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Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de voordracht van de heer Jos
Rutten, als kandidaat lid Raad van Bestuur bij de cvba Dijledal, voor de duur van de legislatuur
2019-2024, in te trekken, om reden dat het OCMW Oud-Heverlee geen bestuurder in de Raad
van Bestuur van Dijledal dient af te vaardigen.
Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn verleent aan de heer Patrice Lemaitre de
volmacht om wat betreft de punten op de dagordes van al de algemene/buitengewone
vergaderingen van Dijledal te beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde beslissingen te
amenderen of te verwerpen.

61 - Sociaal verhuurkantoor (SVK) SPIT - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen en bepaling van het mandaat
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.
Feiten en context
De deelname van het OCMW Oud-Heverlee bij het sociaal verhuurkantoor (SVK) Spit.
De statuten van het Spit
Voor de zesmaandelijkse algemene vergaderingen van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Spit
dient er een vertegenwoordiger te worden aangeduid voor de duur van de legislatuur 20192024.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer Jos Rutten, voor te dragen als
vertegenwoordiger voor de zesmaandelijkse algemene vergaderingen van het sociaal
verhuurkantoor (SVK) Spit, voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn verleent aan voornoemde persoon de volmacht
om wat betreft de punten op de dagorde van de algemene vergaderingen van SVK Spit te
beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen.

61 - Woonzorgzone De Kouter: steminstructies betreffende de gewone algemene
vergadering van de vzw van 23 mei 2019
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De beslissing van 21 mei 2012
- tot oprichting van en toetreding tot de vereniging zonder winstoogmerk ‘Woonzorgzone De
Kouter’;
- tot goedkeuring van de oprichtingsakte van de vereniging zonder winstoogmerk
‘Woonzorgzone De Kouter’ (statuten van de vereniging);
- tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPSproject ‘Woonzorgzone De Kouter’ en de bijlagen die er integraal deel van uitmaken.
Feiten en context
De raad van bestuur van de vzw woonzorgzone de Kouter heeft besloten om een gewone
algemene vergadering bijeen te roepen op 23 mei 2019.
De oproeping voor de gewone algemene vergadering van 23 mei 2019 bevat een agenda met
volgende punten, bijlagen en voorstellen:
1. Kennisname van het afschrift van de notulen van de algemene vergadering van 29 januari
2019.
Bijlage 1:

Afschrift van de notulen van de vergadering van 29 januari 2019.
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2. Stand van zaken uitbouw woonzorgzone: informatie aan de leden – toelichting door de raad
van bestuur .
Bijlage 2: toelichtende nota
Bijlage 2b: stand van zaken vergunningen en subsidiëring
3.Afsluiting boekjaar 2018 – toelichting door de raad van bestuur
a. Voorstelling jaarrekeningen
b. Voorstelling jaarverslag - toelichting
c. Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 3a: Jaarrekeningen – balans en resultatenrekening
Bijlage 3b: Jaarverslag – toelichting
Bijlage 3c: Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 4:

Uittreksel BNP per 31/12/2018 en uittreksel KBC per 31/12/2018

4. Goedkeuring Rekeningen van het boekjaar 2018
De raad van bestuur stelt voor de rekeningen van het boekjaar 2018 goed te keuren.
5. Kwijting aan de bestuurders
De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van
hun mandaat in de periode van het boekjaar 2018.
Waren bestuurder in deze periode:
-

De Wachter Jos, voorzitter, Waversebaan 220, 3050 Oud-Heverlee

-

Vandueren Dirk, ondervoorzitter, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee

-

Raeymakers Berte, bestuurder, St.-Joris Weertstraat 7, 3054 Oud-Heverlee

-

Danneels Liesbet, secretaris, Franklin Rooseveltlaan 17, 9000 Gent

-

Kerkhofs Patrick, penningmeester, Pollenusstraat 32, 3510 Kermt-Hasselt

-

Bots Bart, bestuurder, Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen

-

Beelen Dominiek, Jan van Heelustraat 16 bus A, 3440 Zoutleeuw

-

Steegmans Carlo, bestuurder, Sint-Truidersteenweg 176, 3500 Hasselt

6.Ontslag van bestuurder(s) en (her)benoeming van bestuurders
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de intentie tot ontslag door de voorzitter.
De termijn van de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans is ten einde en dient
vernieuwd te worden.
De raad van bestuur stelt voor het ontslag van de voorzitter te aanvaarden en een nieuwe
bestuurder te benoemen, op voordracht van het OCMW.
De raad van bestuur stelt voor de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans in hun
functie te herbevestigen voor een nieuwe termijn van zes jaar, nu hun bestuursperiode op
voordracht van Foyer de Lork ten einde is gekomen.
7. (Her)benoeming van de opengevallen functies
8.Varia
Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn dient steminstructies te geven aan de vertegenwoordigers
van het OCMW.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de oproeping voor de gewone
algemene vergadering van 23 mei 2019 die een agenda met volgende punten, bijlagen en
voorstellen bevat:
1. Kennisname van het afschrift van de notulen van de algemene vergadering van 29 januari
2019.
Bijlage 1:

Afschrift van de notulen van de vergadering van 29 januari 2019.
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2. Stand van zaken uitbouw woonzorgzone: informatie aan de leden – toelichting door de raad
van bestuur .
Bijlage 2: toelichtende nota
Bijlage 2b: stand van zaken vergunningen en subsidiëring
3.Afsluiting boekjaar 2018 – toelichting door de raad van bestuur
a. Voorstelling jaarrekeningen
b. Voorstelling jaarverslag - toelichting
c. Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 3a: Jaarrekeningen – balans en resultatenrekening
Bijlage 3b: Jaarverslag – toelichting
Bijlage 3c: Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 4:

Uittreksel BNP per 31/12/2018 en uittreksel KBC per 31/12/2018

4. Goedkeuring Rekeningen van het boekjaar 2018
De raad van bestuur stelt voor de rekeningen van het boekjaar 2018 goed te keuren.
5. Kwijting aan de bestuurders
De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van
hun mandaat in de periode van het boekjaar 2018.
Waren bestuurder in deze periode:
-

De Wachter Jos, voorzitter, Waversebaan 220, 3050 Oud-Heverlee

-

Vandueren Dirk, ondervoorzitter, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee

-

Raeymakers Berte, bestuurder, St.-Joris Weertstraat 7, 3054 Oud-Heverlee

-

Danneels Liesbet, secretaris, Franklin Rooseveltlaan 17, 9000 Gent

-

Kerkhofs Patrick, penningmeester, Pollenusstraat 32, 3510 Kermt-Hasselt

-

Bots Bart, bestuurder, Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen

-

Beelen Dominiek, Jan van Heelustraat 16 bus A, 3440 Zoutleeuw

-

Steegmans Carlo, bestuurder, Sint-Truidersteenweg 176, 3500 Hasselt

6.Ontslag van bestuurder(s) en (her)benoeming van bestuurders
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de intentie tot ontslag door de voorzitter.
De termijn van de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans is ten einde en dient
vernieuwd te worden.
De raad van bestuur stelt voor het ontslag van de voorzitter te aanvaarden en een nieuwe
bestuurder te benoemen, op voordracht van het OCMW.
De raad van bestuur stelt voor de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans in hun
functie te herbevestigen voor een nieuwe termijn van zes jaar, nu hun bestuursperiode op
voordracht van Foyer de Lork ten einde is gekomen.
7. (Her)benoeming van de opengevallen functies
8.Varia
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn geeft aan de vertegenwoordigers van het
OCMW de instructie in te stemmen met de onder artikel 1 vermelde punten op de agenda van
de gewone algemene vergadering van 23 mei 2019.

61 - Woonzorgzone De Kouter - Voordracht van nieuwe kandidaat bestuurder als
vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van de VZW ingevolge
aangekondigd ontslag
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De beslissing van 21 mei 2012
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- tot oprichting van en toetreding tot de vereniging zonder winstoogmerk ‘Woonzorgzone De
Kouter’;
- tot goedkeuring van de oprichtingsakte van de vereniging zonder winstoogmerk
‘Woonzorgzone De Kouter’ (statuten van de vereniging);
- tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPSproject ‘Woonzorgzone De Kouter’ en de bijlagen die er integraal deel van uitmaken.
Feiten en context
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 waarbij ondermeer
Jos De Wachter werd voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw
woonzorgzone de Kouter in toepassing van artikel 506 decreet lokaal bestuur (DLB).
Het schrijven van 8 april 2019 waarbij de heer Jos De Wachter zijn ontslag in voormelde functie
aankondigt met ingang van 23 mei 2019.
De noodzaak over te gaan tot voordracht van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur
van de vzw woonzorgzone de Kouter.
Argumentatie
Zoals voorzien bij artikel 6.1.2 van de oprichtingsakte, worden op voordracht van het OCMW
drie bestuurders benoemd in de raad van bestuur van de vzw Woonzorgzone de Kouter.
Bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 werd, bij geheime
stemming, in één stemronde, besloten om volgende OCMW-raadsleden voor te dragen als
vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de vzw woonzorgzone de Kouter, in toepassing
van artikel 506DLB
- Hanna Van Steenkiste
- Jos De Wachter
- Francis Van Biesbroeck
Nu de heer Jos De Wachter, als bestuurder zijn ontslag aankondigt, dient een nieuwe
voordracht te gebeuren om het voorziene aantal te bereiken.
met 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding.
Besluit
Artikel 1: Na geheime stemming besluit de raad voor maatschappelijk welzijn in één stemronde
volgende persoon voor te dragen als bestuurder in de raad van bestuur van de vzw
Woonzorgzone de Kouter met toepassing van artikel 506 DLB, in vervanging van de heer Jos
De Wachter, ontslagnemend: de heer Kris Debruyne.

205.10 - VVSG - Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
De wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en artikel
47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot
gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen”.
De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-nummer
2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 2017/S
224-466080).
De beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 waarin is bepaald
dat:
- VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde
opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde
bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te
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sluiten raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSG vzw2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan individuele
contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden
van het bestek en de offerte van de dienstverlener;
- het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds
de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de
gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in
voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd.
Feiten en context
De voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van individuele
contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” is een raamcontract
met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van
artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016.
Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale
gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSG vzw2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende
redenen:de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het
bestuur:
- het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren hetgeen een besparing van tijd en
geld tot gevolg heeft;
- VVSG vzw beschikt over knowhow en technische expertise inzake de aanbesteding van
postdiensten;
- het OCMW is niet verplicht tot enige afname via het raamcontract (geen afnameverplichting).
Advies ADV/2019/063 van Yannic Vanderplanken van 16 april 2019:Gunstig
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn besluit toe te treden tot de aankoopcentrale van
VVSG vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het
raamcontract 'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen' (Bestek nr. VVSG vzw 2017/09/18).
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn besluit het vast bureau te belasten met de
uitvoering hiervan.

De voorzitter sluit de vergadering om 21u00
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz
algemeen directeur

Adinda Claessen
voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn
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