OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 20 november 2018 – aanvang 19.30 uur
Aanwezig :

Afw. en verontsch.:

Bram Deloof, Voorzitter
Geert Veldeman, Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Kirsten Coucke,
Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, Anny Vergote, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur
Geert Blomme, raadslid

De vergadering vangt aan om 19:32 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 23 oktober 2018 - openbare zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Financiën
2e punt : Vaststellen budget 2019
Het ontwerp van het OCMW-budget 2019 werd tijdig aan de raadsleden bezorgd samen met de
agenda. De voorzitter geeft een uiteenzetting. De raadsleden krijgen de mogelijkheid om opmerkingen
te geven.
Na bespreking stelt de OCMW-raad het OCMW-budget 2019 vast.

Overheidsopdrachten
3e punt : Gunning automatische toegangsdeuren
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 4 september 2018 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 4 september 2018 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- NV Tormax Belgium, Gontrode Heirweg 786 te 9090 Melle;
- DORMAKABA BELGIUM NV, Lieven Bauwensstraat 21A te 8200 Brugge;
- P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Nestor De Tierestraat 147 te 9700 Ooike(Oudenaarde);
- KONE België, Bretagnestraat 24 te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe).
We ontvingen 2 offertes.
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
- P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Nestor De Tierestraat 147 te 9700 Ooike(Oudenaarde)
(11.908,40 EUR + 2.500,76 EUR (21% btw) = 14.409,16 EUR)
- KONE België, Bretagnestraat 24 te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) (13.739,00 EUR +
2.885,19 EUR (21% btw) = 16.624,19 EUR)
Na vergelijking van de offertes gunt de Raad de opdracht “Vervangen toegangsdeuren door
automatische toegangsdeuren” aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, KBO nr. BE
0458.517.119, Nestor De Tierestraat 147 te 9700 Ooike(Oudenaarde), tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van 11.908,40 EUR + 2.500,76 EUR (21% btw medecontractant) =
14.409,16 EUR.

Dossiers ter goedkeuring
4e punt : Goedkeuren afsluiten lidmaatschap bij vzw Aditi

Vzw Aditi is een erkende voorziening die seksualiteit en intimiteitszorg op maat aanbiedt en dit aan
mensen met een beperking en ouderen.
Daarnaast bieden ze ook professionele ondersteuning van thuisbegeleidingsdiensten,
zorgvoorzieningen voor personen met een beperking en woonzorgcentra (in de vorm van opleiding,
vorming, mobiele outreach en teamondersteuning). Er wordt vertrokken vanuit de visie dat alle mensen
seksuele noden, verlangens en behoeften hebben en ook het recht hebben om hun seksualiteit zelf in
te vullen.
Om op vzw Aditi beroep te kunnen doen, moet de doorverwijzer lid zijn van de organisatie. Door ons lid
te maken zorgen we ervoor dat seksualiteit een bespreekbaar thema wordt en ook mee opgenomen
kan worden in onze begeleidingen.
Lidmaatschap kost 100€ per jaar.
Na bespreking keurt de Raad het lidmaatschap met vzw Aditi goed.

Dossiers ter kennisname
5e punt : Kennisname statutenwijziging W13
Het decreet over het lokaal bestuur heeft geen inhoudelijke impact op de werking van W13 maar heeft
wel impact op een aantal bepalingen in de statuten, die aldus moeten aangepast worden om conform
het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur te kunnen werken.
De raad van beheer van W13 opteerde in de zitting van 23 februari 2018 ervoor om in het kader van
goed bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 in overeenstemming met
het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken.
De Algemene Vergadering van W13 beslist om de statuten te wijzigen, zoals voorgesteld in
bijlage. Deze statutenwijziging gaat in op 1 januari 2019.
De Algemene Vergadering van W13 beslist om overeenkomstig het OCMW-decreet de
statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelgenoten/de raad
van bestuur van het CAW Zuid-West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.
De Algemene Vergadering van W13 beslist om de statutenwijziging ter kennisgeving voor te leggen
aan de OCMW-raden van de deelgenoten.
De OCMW-raad neemt kennis van de voorgestelde statutenwijziging van W13.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
6e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 23 oktober 2018 - gesloten zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand
7e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
8e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2018

9e punt : Lijst dwangbevelen schuldvorderingen 2018/1

Dossiers ter goedkeuring
10e punt : Toewijzing appartement Generaal Eisenhowerstraat 2/12

Besluiten van de Algemeen Directeur
11e punt : Kennisname Besluiten van de Algemeen Directeur

Maaltijddienst
12e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst

De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
13e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Mededelingen
14e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 18 december 2018 – 19.30 uur

Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.15 uur.

Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

