VERSLAG OCMW-RAAD

De voorzitter van de OCMW-raad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de OCMW-raad in
zitting te vergaderen in de raadzaal van Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 in Ichtegem op maandag 3
september 2018 om 17.30u

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. Goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de vorige openbare zitting en keurt deze notulen goed.
2. Goedkeuring bestek onderhoud en herstellingen aan de HVAC-installaties gemeente en
OCMW Ichtegem
De huidige contracten voor het onderhoud en herstelling van de HVAC-installaties in de gebouwen
van het gemeentebestuur en OCMW lopen af op 31 december 2018.
Er zal een nieuwe prijsvraag uitgeschreven worden en er wordt voorgesteld om 1 gezamenlijke
opdracht uit te schrijven om een zo efficiënt mogelijk manier van werken te kunnen hanteren en om zo
interessant mogelijke voorwaarden te bekomen
Het OCMW geeft machtiging aan gemeente Ichtegem om de OCMW-gebouwen eveneens op te
nemen in de overheidsopdracht voor het onderhoud en herstelling van de HVAC-installaties.
financiën OCMW
3. Rekeningen en mandaten
De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 6 augustus 2018 en keurt de notulen
goed.
4. Goedkeuren bestek Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW Ichtegem
De OCMW-raad verleent zijn goedkeuring voor het te verlenen aan het bestek FD/2018.02 en de
raming voor de overheidsopdracht Diensten ‘Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en
OCMW Ichtegem’, opgesteld door de financieel directeur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De gemeente Ichtegem zal optreden als opdrachtgevend bestuur voor deze
overheidsopdracht.

Het aandeel in deze opdracht voor de gemeente wordt geraamd op een éénmalige kost in 2018 van
2.500.000 euro en een jaarlijks terugkerende uitgave van 100.000 euro vanaf 2019 (tevens vanaf
2020 jaarlijks geïndexeerd met 2%), terwijl het aandeel van het OCMW wordt geraamd op een
éénmalige kost in 2018 van 400.000 euro en een jaarlijks terugkerende uitgave van 20.000 euro vanaf
2019 (tevens vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd met 2%).
Betreffende overheidsopdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure.
Deze overheidsopdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
De uitgaven voor deze overheidsopdracht zullen voorzien worden, enerzijds in het gemeentebudget
op budgetsleutel 6240002/010000, anderzijds in het OCMW-budget op budgetsleutel 624002/01000.
Buitenschoolse Kinderopvang
5. Opstart prijsvraag speeltoestel De Kastaar Ichtegem
De speelzone kleuters (= Koer Kastaar) is dringend aan vernieuwing toe. De door Wonen&Werken
gebouwde speelhuisjes met glijbaan zijn door slijtage onveilig geworden.
Er wordt een prijsvraag opgestart voor een nieuw speeltoestel, valbodem en speelse kleine
omheining.
dienst personeel
6. Verhoging percentage tweede pensioenpijler voor contractuelen
Naar analogie met het contractueel gemeentepersoneel wordt het percentage wat betreft de tweede
pensioenpijler voor contractuele personeelsleden OCMW Ichtegem verhoogd van 2 % naar 2,25 %
van het pensioengevend jaarloon per 1 juli 2018.
secretariaat OCMW
7. Varia en vragen

