Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus 2021
Aanwezig:

AfwezigVerontschuldigd:

Isabel Lebbe, voorzitter;
Christof Dejaegher, voorzitter vast bureau;
Loes Vandromme, Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke,
Bryan Vanderhaeghe, leden vast bureau;
Jurgen Vanlerberghe, Sabien Lahaye-Battheu, Marc Devos,
Marjan Chapelle, Martine Vanbrabant, Myriam Maes, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Johan De Schacht, Dries Delannoy, raadsleden;
Christophe Oreel, algemeen directeur
Isabel Sticker, raadslid

OPENBARE VERGADERING
1.

Samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de rangorde
van haar leden. Aktename.

JURIDISCHE GROND
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Proces-verbaal van eedaflegging van de heer Dries Delannoy als gemeenteraadslid.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De gemeenteraadsleden worden door hun eedaflegging als gemeenteraadslid van
rechtswege ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Door zijn eedaflegging is de heer Dries Delannoy ook raadslid van de raad voor
maatschappelijk welzijn en wordt hij toegevoegd aan de rangorde. Deze rangorde is
dezelfde als de rangorde die hij als gemeenteraadslid inneemt.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de
rangorde van haar leden.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst informatie & ICT.
 Extern: website.

2.

Samenwerkingsovereenkomst personenvervoer vaccinatie
Westhoek en Nestor Poperinge. Verlenging. Goedkeuring.

tussen

ELZ

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 houdende
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
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personenvervoer naar de vaccinatiecentra Ieper & Poperinge ingevolge de COVID-19
pandemie.
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst – voorstel tot verlenging t.e.m. 15
oktober 2021.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In het kader van de algemene vaccinatie-uitrol werd eerder dit jaar een
samenwerkingsovereenkomst inzake personenvervoer goedgekeurd met als doel om
zoveel mogelijk mensen in het vaccinatiecentrum van Ieper of Poperinge te vaccineren. De
initieel voorziene einddatum was 31.07.21.
In uitvoering van die overeenkomst vervoert Nestor Poperinge gekende of nieuwe klanten
die vallen binnen de doelgroep van de Nestor Poperinge vanuit hun domicilieadres naar het
vaccinatiecentrum te Poperinge.
Elke vervoersactiviteit naar het vaccinatiecentrum (= heen- en terugrit, eventuele
wachttijd) wordt geregistreerd en gefactureerd. Indien het factuurbedrag lager of gelijk is
aan 5 euro betaalt de klant dit rechtstreeks aan Nestor Poperinge.
Indien het
factuurbedrag hoger is dan 5 EUR wordt het saldo boven 5 euro door Nestor Poperinge
gefactureerd aan de ELZ Westhoek. Zodoende betaalt de klant nooit meer dan 5 euro voor
een rit naar en van het vaccinatiecentrum.
Gezien de verlengde periode van subsidiëring van het vaccinatieprogramma tot medio
oktober 2021, wordt voorgesteld door middel van een addendum de samenwerking te
verlengen tot en met 15 oktober 2021. Alle overige bepalingen vervat in de oorspronkelijke
overeenkomst blijven ongewijzigd van toepassing.
BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen
Eerstelijnszone Westhoek vzw en OCMW - Nestor Poperinge in het kader van het
personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Poperinge ingevolge de COVID-19 pandemie
en dit voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021, zijnde het einde van
de reeds bevestigde periode van subsidiëring voor de vaccinatiestrategie door de Vlaamse
Overheid.
Artikel 2
Alle overige bepalingen vervat in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst blijven
ongewijzigd van toepassing.
Artikel 3
De voorzitter van het vast bureau en algemeen directeur te machtigen het addendum
houdende de goedkeuring van deze verlenging ter goedkeuring te ondertekenen.

3.

Afbouw poetshulp
Goedkeuring.

met

dienstencheques

binnen

OCMW

Poperinge.

RELEVANTE DOCUMENTEN
Besluit van het vast bureau van 12 juli 2021 m.b.t. de geleidelijke afbouw van de
dienstverlening van de dienstencheque-onderneming (DCO).
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Een recente en kritische blik op de huidige vormen van dienstverlening binnen het OCMW
toont dat op vlak van gelijkaardig aanbod uit de private sector, de poetsdienst via
dienstencheques het meest ‘concurrentie’ op de markt heeft. Binnen de private sector
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bieden immers reeds heel wat verschillende organisaties dezelfde dienstverlening aan. Een
openbaar bestuur dient vooral in te zetten op hiaten in het bestaande
dienstverleningsaanbod en daarbij zo weinig mogelijk concurrentie te vormen met privéinitiatieven. Daarom is het aangewezen om de dienstverlening van de poetsdienst met
dienstencheques de komende jaren af te bouwen om deze vervolgens stop te zetten op 31
december 2025.
De medewerkers krijgen tijdens de komende jaren de kans om te muteren naar andere
diensten binnen de bredere organisatie, hetzij WZC, LDC, Sociaal Huis, stadskantoren,...
en zullen hiertoe gestimuleerd worden. De personeelsdienst zal de tijdige doorstroom naar
een andere dienst helpen bewaken.
De dienst Seniorenzorg zal er sterk op inzetten om de klanten toe te leiden naar andere
organisaties.
Gezien deze problematiek een belangrijke impact heeft op de betrokken medewerkers werd
ervoor gekozen om vervroegd aan hen te communiceren hierover.
Gevolgde tijdlijn:
 06/07/2021: Communicatie met medewerkers DCO, ondersteund door directeur
woonzorg, personeelsdienst en bevoegde schepen.
 12/07/2021: Principiële goedkeuring door vast bureau
 13/07/2021: Communicatie aan de bestaande klanten van de DCO
 30/08/2021: Formele goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn
Dit uitdoofscenario zal gepaard gaan met de opstart van nieuwe dienstverlening, verder te
bepalen na resultaat van een hiatenbevraging bij mantelzorgers en professionelen.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
ARTIKEL 1
Goedkeuring te hechten aan de geleidelijke afbouw van de dienstverlening van de
dienstencheque-onderneming (DCO) t.e.m. 31 december 2025, waarbij medewerkers de
kans krijgen om te muteren naar een andere dienst binnen de brede organisatie.
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst
Extern: syndicale organisaties.

4.

Intentieverklaring tot samenwerking tussen de woonzorgvoorzieningen van
het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Intentieverklaring tot samenwerking.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De rol van de lokale overheid is in permanente evolutie. Daar waar tot voor kort de nadruk
lag op het opnemen van beheerders- en uitvoeringsrollen, wordt steeds meer verwacht
van de lokale overheid dat ze sturend gaat optreden. Dit is niet anders op het vlak van de
lokale woonzorgverlening, waar de lokale overheid wordt geacht de rol van
buurtzorgregisseur op te nemen. Dit regisseurschap betekent niet dat alle uitvoerende
taken aan de vrije markt moeten worden overgelaten.
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Een aantal besturen, waaronder die van Poperinge en Heuvelland zijn nog steeds overtuigd
van de meerwaarde van een woonzorgaanbod. Maar deze overtuiging maakt hen evenwel
niet blind voor de snel veranderende woonzorgsector.
In het besef dat de druk op de standalone huizen in de toekomst alleen nog maar zal
toenemen, zijn beide besturen ervan overtuigd dat een (verregaande) samenwerking met
naburige openbare voorzieningen noodzakelijk zal zijn. Beide besturen hebben een
verleden van goede samenwerking en wensen deze ook in de toekomst verder te zetten
en waar mogelijk uit te breiden.
In de loop van 2019 vonden reeds twee bijeenkomsten (27.06.2019 & 29.08.2019) plaats
waarbij er onderling gepolst werd naar eventuele samenwerkingsopportuniteiten. Op
09.07.2019 vond een verkennend overleg tussen het CBS van Heuvelland en het CBS van
Poperinge plaats waarbij oa. de samenwerking tussen de woonzorgcentra van beide
besturen geagendeerd stond.
De covid-19 pandemie zorgde ervoor dat de plannen anderhalf jaar on hold werden gezet.
Maar nu de virale storm is geluwd, spreken beide besturen opnieuw hun intenties uit om
intenser samen te gaan werken op het vlak van het lokale openbare woonzorgaanbod.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan volgende intentieverklaring tot samenwerking tussen de
woonzorgdiensten van het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland:

INTENTIE TOT SAMENWERKING
De partijen:
OCMW POPERINGE, met zetel in de Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge, vertegenwoordigd door DHR. CHRISTOF
DEJAEGHER, Voorzitter vast bureau en DHR. CHRISTOPHE OREEL, Algemeen directeur O.C.M.W. Poperinge en
beheerder van WZC Huize Proventier gelegen in de Doornstraat 4 te 8970 Poperinge, met erkenningsnummer
CE 13
en
OCMW HEUVELLAND, met zetel in Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland, vertegenwoordigd door DHR. WIELAND
DE MEYER, Voorzitter vast bureau en DHR. JEF HUYGHE, Algemeen directeur O.C.M.W. Heuvelland en beheerder
van WZC Sint-Medard, gelegen in de Kapelaniestraat 2 te 8953 Heuvelland (Wijtschate), met erkenningsnummer
CE 150

Overwegende dat:
-

de rol van de lokale overheid in permanente evolutie is. Daar waar tot voor kort de nadruk lag op het
opnemen van beheerders- en uitvoeringsrollen, wordt steeds meer verwacht dat ze sturend gaat
optreden;

-

dit niet anders is op het vlak van woonzorgbeleid, waar de lokale overheden de rol van zorgregisseur
toegewezen krijgen;
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-

dit ‘regisseurschap’ niet betekent dat alle uitvoerende taken aan de vrije markt overgelaten of het
voorwerp van verzelfstandiging moeten worden;

-

een aantal besturen, waaronder die van Heuvelland en Poperinge overtuigd zijn van de meerwaarde van
een openbaar aanbod en het belangrijk vinden om te blijven investeren in betaalbare, kwaliteitsvolle en
toegankelijke ouderenzorg;

-

de voorbije twee jaar diverse samenwerkingsinitiatieven binnen de ELZ Ieper ontstonden, waaraan op
vandaag enkel zorgnet-icuro voorzieningen participeren;

-

deze vzw’s zich steeds vaker profileren als koepelvereniging met een gedeeld woonzorgaanbod dat als
continuüm aan de klant wordt aangeboden;

-

het marktaandeel van de openbare zorgsector de voorbije 10 jaar daalde met meer dan 20 procent en ook
in West-Vlaanderen tal van overnames binnen de publieke woonzorgsector plaatsvonden;

-

de druk op de standalone huizen in de toekomst alleen nog maar zal toenemen;

-

beide besturen de komende jaren werk willen maken van een buurtgericht zorgmodel dat binnen een
geografische context met heel wat uitdagingen antwoord biedt op de versnelde vergrijzing;

-

beide besturen een verleden hebben van goede samenwerking en ook in de toekomst deze willen verder
zetten en zelfs uitbreiden.

komen het volgende overeen:
Artikel I: intentie tot samenwerking
1.1.

De intentie van de overeenkomst is te onderzoeken of er tussen de partijen samenwerking mogelijk is,
met als doel:
-

expertise en goede praktijken uit de residentiële zorg en de ondersteunende thuiszorg uit te
wisselen, verbetertrajecten gezamenlijk op te zetten en waar mogelijk efficiëntiewinsten te
boeken;

-

een alliantie te vormen die voldoende kritische massa heeft om te wegen op het woon- en
zorgbeleid binnen de eerstelijnszone Westhoek en zodoende ook het openbaar aanbod in de
regio te vrijwaren.

1.2.

De partijen zullen zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst inspannen om deze intentie uit
te werken in bindende afspraken en zullen hierbij te goeder trouw handelen.

1.3.

Zodra de partijen de intentie wensen om te zetten in bindende afspraken zullen zij dit vastleggen in
een schriftelijke overeenkomst. Als eerste stap komen de partijen overeen om samen een
voorbereidende onderzoeksopdracht in de markt te zetten.

1.4.

De partijen komen overeen om gedurende de looptijd van deze overeenkomst met geen andere
partners aan tafel te gaan zitten, zonder elkaar daarover voorafgaandelijk te informeren.

Artikel II: duur van de overeenkomst
2.1.

Deze overeenkomst gaat heden in en eindigt op 31/12/2024.
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2.2.

De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij een van de
partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel III: samenwerking in specifieke domeinen
3.1.

Beide partijen engageren zich om na te gaan op welke terreinen (strategisch, tactisch en operationeel)
en domeinen en met welke intensiteit verdere samenwerking kan worden gerealiseerd.

3.2.

De leden van de groep wisselen informatie uit en maken onderling afspraken, zodat zij als netwerk
naar buiten kunnen treden in nog te bepalen managementdomeinen. Van die domeinen wordt een
niet-exhaustieve lijst bijgehouden.

Artikel IV: werkafspraken
4.1.

Om de groep te kunnen vertegenwoordigen en op een gefundeerde en doeltreffende manier te
kunnen samenwerken, is het van belang dat de leden elkaars organisatie en werking tot op een
zinvolle hoogte leren kennen.

4.2.

Met het oog op een goede werking worden daarom volgende afspraken gemaakt:
-

De partijen worden vertegenwoordigd door de directies, die zich kunnen laten bijstaan door hun
medewerkers. Zij beschikken over een mandaat van de OCMW-raad en betrekken hun
voogdijschepen bij de afspraken die binnen de groep gemaakt worden.

-

De partners wisselen regelmatig (minstens 1 x per kwartaal) informatie uit rond significante
terreinen en domeinen van hun werking.

-

Per kwartaal wordt een voortgangsrapport gepresenteerd aan de leden van het Vast Bureau.

Artikel V: geheimhouding
5.1.

De partijen verklaren dat zij zowel gedurende deze overeenkomst als daarna volledige geheimhouding
zullen betrachten ten aanzien van al hetgeen zij in het kader van deze overeenkomst en daarna ter
kennis zijn gekomen betreffende de andere partij en waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat
deze informatie vertrouwelijk is.

5.2.

Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie die vertrouwelijk is aangeduid of
waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tenzij het gaat om
informatie die reeds bij de andere partij en/of het publiek bekend is.

5.3.

De partijen zullen vertrouwelijke informatie enkel delen met personen die in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst kennis dienen te nemen van de vertrouwelijke informatie.

5.4.

De partijen zullen vertrouwelijke informatie in het kader van deze overeenkomst niet langer bewaren
dan noodzakelijk en derhalve in ieder geval vernietigen indien deze overeenkomst eindigt.

5.5.

De geheimhoudingsbepaling blijft ook na het einde van deze overeenkomst volledig in stand.

Artikel VI: slotbepalingen
6.1.

Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien deze door beide partijen
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worden gedragen en goedgekeurd zijn.
6.2.

De partijen dragen ieder de eigen kosten van deze overeenkomst.

6.3.

De partijen lichten proactief de representatieve vakorganisaties in teneinde het
samenwerkingsinitiatief in het juiste perspectief te kunnen kaderen en sociale onrust onder het
personeel te voorkomen.

Opgemaakt op 30/08/2021 in tweevoud, waarvan een origineel voor elke partij, te Poperinge – Heuvelland,
handtekening van beide partijen:

Voor het O.C.M.W. van Poperinge
De voorzitter van het Vast Bureau,

De algemeen directeur,

CHRISTOF DEJAEGHER

CHRISTOPHE OREEL

Voor het O.C.M.W. van Heuvelland
De voorzitter van het Vast Bureau,

De algemeen directeur,

WIELAND DE MEYER

JEF HUYGHE

Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur te machtigen de sub artikel 1
vermelde intentieverklaring voor goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: woonzorgdiensten OCMW Poperinge.
Extern: bestuur Heuvelland.

5.

Samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Heuvelland betreffende de
aanstelling van een studie- en adviesbureau. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
RELEVANTE DOCUMENTEN
 2021.08.30_Samenwerkingsovereenkomst_Aanstellen Studie- en Adviesbureau.docx.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De rol van de lokale overheid is in permanente evolutie. Daar waar tot voor kort de nadruk
lag op het opnemen van beheerders- en uitvoeringsrollen, wordt steeds meer verwacht
van de lokale overheid dat ze sturend gaat optreden. Dit is niet anders op het vlak van de
lokale woonzorgverlening, waar de lokale overheid wordt geacht de rol van
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buurtzorgregisseur op te nemen. Dit regisseurschap betekent niet dat alle uitvoerende
taken aan de markt moeten worden overgelaten.
Een aantal besturen, waaronder die van Poperinge en Heuvelland zijn nog steeds overtuigd
van de meerwaarde van een woonzorgaanbod. Maar deze overtuiging maakt hen evenwel
niet blind voor de snel veranderende woonzorgsector.
In het besef dat de druk op de standalone huizen in de toekomst alleen nog maar zal
toenemen, zijn beide besturen ervan overtuigd dat een (verregaande) samenwerking met
naburige openbare voorzieningen noodzakelijk zal zijn. Beide besturen hebben een
verleden van goede samenwerking en wensen deze ook in de toekomst verder te zetten
en waar mogelijk uit te breiden.
Deze gezamenlijke intenties werden geformaliseerd in een intentieverklaring tot
samenwerking, die eveneens aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus
2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Teneinde zicht te krijgen op eventuele samenwerkingsopportuniteiten wordt er aan de raad
voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om een studie- en adviesbureau aan te stellen,
dat enerzijds de verschillende samenwerkingsvormen en beheermodellen dient te
onderzoeken en anderzijds adviezen formuleert om middels een doorgedreven
samenwerking efficiëntiewinsten te boeken.
Om de overheidsopdracht gezamenlijk te kunnen voeren, werd een ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Het is een eerste stap in navolging en uitvoering
van de goedgekeurde intentieverklaring.
BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan volgende samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van
Heuvelland betreffende het aanstellen van een studie- en adviesbureau voor onderzoek
naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de lokale woonzorgvoorzieningen van
Poperinge en Heuvelland.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

tussen het OCMW POPERINGE en het OCMW HEUVELLAND, betreffende de aanstelling van een studie- en
adviesbureau voor onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de lokale woonzorgvoorzieningen
van beide besturen.

Het O.C.M.W. Poperinge, vertegenwoordigd door DHR. CHRISTOF DEJAEGHER, Voorzitter vast bureau en DHR.
CHRISTOPHE OREEL, Algemeen directeur O.C.M.W. Poperinge, in uitvoering van de beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 30 augustus 2021.
en
Het O.C.M.W. Heuvelland, vertegenwoordigd door DHR. WIELAND DE MEYER, Voorzitter Vast Bureau en DHR.
JEF HUYGHE, Algemeen directeur O.C.M.W. Heuvelland, in uitvoering van de beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 13 september 2021.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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Gelet op de goedkeurde intentieverklaring tot samenwerking tussen de openbare woonzorgdiensten van het
O.C.M.W. van Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland;
Overwegende dat het O.C.M.W. van Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland in navolging en uitvoering van
deze intentieverklaring gezamenlijk een opdracht wensen op te starten met als voorwerp het aanstellen van een
studie- en adviesbureau voor het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen hun lokale
woonzorgvoorzieningen;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (artikels 2, 36° en 48) het onder bepaalde
voorwaarden toelaat dat een overheid een opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders
realiseert;
Overwegende dat het O.C.M.W. van Poperinge bereid is om op te treden als aanbestedende overheid;
wordt overeengekomen als volgt:
Art. 1.

Het O.C.M.W. van Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland zullen samenwerken om in het kader
van de tussen partijen overeengekomen intentieverklaring een overheidsopdracht met als
voorwerp “Aanstellen van een studie- en adviesbureau voor onderzoek naar de
samenwerkingsmogelijkheden tussen de lokale woonzorgvoorzieningen van beide besturen” in de
markt te plaatsen.

Art. 2.

Het O.C.M.W. van Poperinge wordt aangeduid als aanbestedende overheid die conform de
samenwerkingsovereenkomst en de bestekvoorwaarden de plaatsingsprocedure zal voeren in
overleg met het O.C.M.W. van Heuvelland op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Art. 3.

Beide besturen beslissen om een stuurgroep op te richten die is samengesteld uit telkens de
voorzitter van het vast bureau, de bevoegde schepen, de algemeen directeur en de directeur van
het woonzorgcentrum. De stuurgroep volgt en begeleidt het volledige studietraject, informeert op
regelmatige basis de bestuursleden over de stand van zaken en licht de geformuleerde adviezen uit
het eindrapport toe.

Art. 4.

Het O.C.M.W. van Poperinge duidt Dhr. Dries Crombez, directeur woonzorgbeleid aan als leidend
ambtenaar en neemt de kosten die daarmee gepaard gaan voor haar rekening. De leidend
ambtenaar staat in voor alle formaliteiten die dit met zich meebrengt.

Art. 5.

Het O.C.M.W. van Poperinge zal de kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht pas
betekenen nadat het O.C.M.W. van Heuvelland heeft ingestemd met het gunningsverslag. Deze
instemming moet worden verleend binnen de veertien dagen nadat zij hierom werden verzocht.

Art. 6.

Beide besturen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze opdracht, elk ter waarde
van zijn aandeel. Beide besturen engageren zich om de helft (50%) van de totale kost van de
opdracht op zich te nemen.

Opgemaakt te Poperinge op 30/08/2021 in tweevoud waarbij elke partij erkent een exemplaar te
hebben ontvangen.
Voor het O.C.M.W. van Poperinge
De voorzitter van het Vast Bureau,

De algemeen directeur,

CHRISTOF DEJAEGHER

CHRISTOPHE OREEL
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Voor het O.C.M.W. van Heuvelland
De voorzitter van het Vast Bureau,

De algemeen directeur,

WIELAND DE MEYER

JEF HUYGHE

Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur te machtigen om deze
samenwerkingsovereenkomst voor goedkeuring te ondertekenen.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent de voorgestelde overheidsopdracht, zijn beide
deelnemende besturen mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot
hun aandeel in de opdracht.
Artikel 4
Beide besturen engageren zich om de helft (50%) van de totale kost van de gegunde
opdracht op zich te nemen.
COMMUNICATIE
Intern: dienst overheidsopdrachten.
Extern: OCMW van Heuvelland.

6.

Aanstelling van een studie- en adviesbureau. Goedkeuring bestek, raming,
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
 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.
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Bestuursdecreet van 7 december 2018.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 2020.05.02_Intentie tot samenwerking tss. de woonzorgvoorzieningen Poperinge en
Heuvelland.docx
 2021.08.30_Samenwerkingsovereenkomst_Aanstellen Studie- en Adviesbureau.docx
 2021.08.30_Bestek_Opdracht Studie- en Adviesbureau.docx
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In navolging en uitvoering van de intentieverklaring en de daaruit voortvloeiende
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Poperinge en het OCMW van
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Heuvelland wordt het bestek ter aanbesteding van de studie- en adviesopdracht ter
goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.
Daar de geraamde uitgaven lager liggen dan het drempelbedrag, wordt er voorgesteld om
de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Deze plaatsingsprocedure met een beperktere graad van mededinging laat ons toe om zelf
een aantal deelnemers uit te nodigen om een offerte in te dienen. Volgende drie
ondernemers worden voorgesteld:
 Probis consult: Winkelom 83 B1b te 2440 Geel (T +32 (0)14 58 58 00 – E
info@probis.be)
 Anker Consulting: Muizendries 35 te 9070 Destelbergen (T +32 (0) 479 625 004
– E info@anker-vzw.be)
 Zorg ID: Satijnstraat 11 te 9030 Mariakerke (T +32 (0)477 31 17 04 info@zorg-id.be)
De limietdatum voor het indienen van de offertes is 8 oktober 2021 om 12 uur.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021, beleidsitem 095300, algemene rekening
2140000 plannen en studies, zonder actie.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstelling van een studie- en adviesbureau
voor onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de
lokale
woonzorgvoorzieningen van het O.C.M.W. van Poperinge en het O.C.M.W. van Heuvelland”
goed te keuren. De lastvoorwaarden vast te leggen zoals voorzien in het bestek en
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 14.876 euro excl.
btw of 18.000 euro incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van meerdere ondernemers en op grond van
de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte.
Artikel 3
In toepassing van artikels 2, 36° en 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal het O.C.M.W. van Poperinge optreden als aanbestedende
overheid, voor rekening van zichzelf en voor rekening van het O.C.M.W. van Heuvelland.
Artikel 4
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Probis consult: Winkelom 83 B1b te 2440 Geel (T +32 (0)14 58 58 00 – E
info@probis.be)
 Anker Consulting: Muizendries 35 te 9070 Destelbergen (T +32 (0) 479 625 004
– E info@anker-vzw.be)
 Zorg ID: Satijnstraat 11 te 9030 Mariakerke (T +32 (0)477 31 17 04 info@zorg-id.be)
COMMUNICATIE
 Intern: de aankoopverantwoordelijke en de financieel directeur.
 Extern: de uit te nodigen ondernemers.
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7.

Aankoop van onderhoudsproducten. Lidmaatschap AZO.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Voor de aankoop van onderhoudsproducten maakt OCMW Poperinge momenteel gebruik
van de raamovereenkomst via Farys (Creat) en bestelt deze producten en materialen bij
Salubris. Vanaf 1 september 2021 is er een nieuwe overeenkomst en dit met de firma
Boma.
Voor OCMW Poperinge heeft dit een grote impact. Het zou een volledige omschakeling
betekenen van alle werkmethodes en instructies. Het zou ook betekenen dat alle zeep- &
handdoekdispensers dienen vervangen te worden of niet meer in bruikleen kunnen worden
genomen. Boma biedt hun eigen papierwaren in private label dispensers aan, evenals hun
onderhoudsproducten. Het aanbod van Boma is niet compatibel met ons huidig systeem,
ook niet op het vlak van moppen en poetsstokken.
Voorgesteld wordt om blijvend de onderhoudsproducten van Salubris te mogen aankopen;
dit kan via een andere aankoopcentrale, namelijk VZW Samenaankoop AZO. Jaarlijks wordt
299 euro als lidgeld betaald, voor 2021 is dit gratis gezien het jaar bijna om is. Vanaf 2022
crediteert Salubris dit bedrag indien voor meer dan 5.000 euro op jaarbasis wordt besteld,
dit is een zekerheid. Er wordt slechts éénmaal 299 euro betaald voor zowel stad, OCMW
als het AGB De Kouter.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021 en volgende, diverse beleidsitems, diverse
algemene rekeningen van het exploitatiebudget.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de toetreding als lid tot de vzw Samenaankoop AZO.
COMMUNICATIE
 Intern: directeur WZC en financieel directeur.
 Extern: Salubris en de VZW Samenaankoop AZO.
8.

Vragen en antwoorden.

Er werden geen vragen gesteld.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

