NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

zitting van:

maandag 16 januari 2017

aanwezig:

Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Geert Pascal, Agnes Deman, Koen Vandaele, Katrien Fonteyne, Daniël Roose,
Twiggy Sys, Britt Hoverbeke, Inge Vandewyngaerde: raadsleden;
Katja Verhelst: OCMW-secretaris

verontschuldigd:

Britt Hoverbeke: raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

afwezig:

De voorzitter verklaart de vergadering om 17.30u voor geopend en heet de aanwezigen welkom.

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. kennisname ontslag Ilse Dereepere als OCMW-raadslid
beslissing:
Kennisname van het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende aktename ontslag Ilse
Dereepere als OCMW-raadslid.

2. kennisname eedaflegging Inge Vandewyngaerde als OCMW-raadslid
verwijzingsdocumenten



Het OCMW-besluit van 7 januari 2013 houdende vaststelling rangorde raadsleden
Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende eedaflegging Inge
Vandewyngaerde als OCMW-raadslid

feiten, context en argumentatie




De rangorde van de raadsleden dient opnieuw vastgesteld te worden
Inge Vandewyngaerde maakt voor het eerst deel van de OCMW-raad en heeft derhalve nog
geen dienstanciënniteit en komt op de laatste plaats
De raadsleden op plaats 6 tot 9 schuiven 1 rang op
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beslissing:
artikel 1: Kennisname van het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende eedaflegging

Inge Vandewyngaerde als OCMW-raadslid.
artikel 2: De rangorde van de leden van het OCMW van Ichtegem wordt als volgt bepaald:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hosten Willy, voorzitter
Pascal Geert, plaatsvervangend voorzitter
Deman Agnes
Vandaele Koen
Fonteyne Katrien
Roose Daniël
Sys Twiggy
Hoverbeke Britt
Vandewyngaerde Inge.

artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: de bevoegde overheid.

3. kennisname voordracht lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
juridisch kader



De organieke wet van de OCMW’s van 8 juli 1976
Het OCMW-decreet van 19 december 2008
Art. 60 § 3 : Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een
einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in
artikel 10, een vervanger aan, behalve als het lid in het vast bureau of bijzonder comité, was
verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. De aanduiding verloopt, voor wat
betreft het vast bureau, overeenkomstig § 4, eerste lid.

verwijzingsdocumenten








Het raadsbesluit van 7 januari 2013 houdende verkiezing van de leden van het bijzonder
comité sociale dienst
Agnes Deman, Ilse Dereepere, Katrien Fonteyne, Britt Hoverbeke en Geert Pascal
Het raadsbesluit van 29 januari 2013 houdende akteneming plaatsvervangende leden
Bijzonder Comité, meer bepaald art. 3 :
o Akte te nemen dat Daniël Roose als plaatsvervangend lid bijzonder comité sociale
dienst wordt aangeduid voor Willy Hosten, Katrien Fonteyne, Geert Pascal en Ilse
Dereepere in het BCSC indien de titularissen belet zijn
Het raadsbesluit van 11 januari 2016 houdende aanduiding vervanging leden bijzonder
comité :
o Koen Vandaele ipv Agnes Deman
o Twiggy Sys ipv Britt Hoverbeke
Het raadsbesluit van heden houdende akteneming ontslag van Ilse Dereepere als raadslid
OCMW
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feiten, context en argumentatie



Er dient een vervangend lid aangeduid te worden voor het BCSD
Mail ABB 22 december 2016 :
De bepaling van art. 60, § 3 OCMW decreet verschaft duidelijkheid en rechtszekerheid.
“De huidige leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en die voorkomen op dezelfde
voordrachtakte duiden een nieuw lid aan. Dit gebeurt op het document dat u heeft
overgemaakt aan mij. De meerderheid van de leden van vermelde zelfde voordrachtakte
dient te ondertekenen.
Dit document wordt aan de secretaris overhandigd tegen ontvangstbewijs. De aanduiding is
definitief vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.”






De verklaring van aanduiding van een vervanger in het Bijzonder Comité waarbij Daniël
Roose aangeduid wordt als lid van het Bijzonder Comité in vervanging van Ilse Dereepere, die
ontslag nam
De verklaring van aanduiding vervanger BCSD werd ingediend bij de OCMW secretaris ter
zitting op 16 januari 2017
De verklaring van aanduiding vervanger BCSD werd ondertekend door alle verkozen OCMWraadsleden die op dezelfde voordrachtsakte staan zoals bepaald in art. 10 § 1 van het
OCMW-decreet



Er dient een nieuw plaatsvervangend lid aangeduid te worden in vervanging van Daniël
Roose die werd aangesteld als lid BCSD vanaf heden



De verklaring van 16 januari 2017, ondertekend door Willy Hosten, Katrien Fonteyne, Geert
Pascal, Daniël Roose en Inge Vandewyngaerde waarbij Inge Vandewyngaerde als
plaatsvervangend lid bijzonder comité sociale dienst wordt aangeduid voor Willy Hosten,
Katrien Fonteyne, Geert Pascal en Ilse Dereepere in het BCSC indien de titularissen belet zijn.

beslissing:
artikel 1: Akteneming aanduiding Daniël Roose als lid Bijzonder Comité Sociale Dienst met ingang

van heden voor de resterende duur van de legislatuur.
artikel 2: Akteneming aanduiding Inge Vandewyngaerde als plaatsvervangend lid bijzonder comité

sociale dienst voor Willy Hosten, Katrien Fonteyne, Geert Pascal en Daniël Roose in het BCSD indien
de titularissen belet zijn.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: de toezichthoudende overheid.

4. Aanduiding vertegenwoordiger in VZW Kringloopcentrum Kust
verwijzingsdocumenten


Het raadsbesluit van 22 januari 2002 tot het onderschrijven van aandelen in het CVBA
Kringloopcentrum Kust
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Het raadsbesluit van 26 februari 2013 houdende aanduiding Ilse Dereepere om het bestuur
te vertegenwoordigen binnen de schoot van de raad van bestuur van VZW kringloopcentrum
Kust

feiten, context en argumentatie




Het raadsbesluit van heden houdende akteneming ontslag Ilse Dereepere als OCMW-raadslid
Er werd geen plaatsvervanger aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in
Kringloopcentrum Kust
Er dient derhalve een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid te worden via geheime
stemming
GEHEIME STEMMING

o
o

Koen Vandaele
4 stemmen
Inge Vandewyngaerde 5 stemmen

beslissing:
Inge Vandewyngaerde wordt aangeduid om het bestuur te vertegenwoordigen
binnen de schoot van de raad van bestuur van VZW Kringloopcentrum Kust.

artikel 1:

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: VZW Kringloopcentrum Kust.

5. goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de openbare zitting van 12 december 2016 en keurt de
notulen goed.

6. onderhoud en huur werkkledij technische dienst gemeente en OCMW
juridisch kader







Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de
vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het
gaat om een opdracht van dagelijks bestuur
Het besluit van de gemeenteraad houdende vaststelling van de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden)
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2

verwijzingsdocumenten




In het kader van de opdracht “Onderhoud en huur van werkkledij voor de technische dienst
van gemeente en OCMW tijdens de dienstjaren 2017 - 2021”, werd een bestek met nr.
17.901 opgesteld door de dienst grondgebiedzaken
Het collegebesluit van 3 januari 2017 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bestek nr.
17.901 en de raming voor de opdracht “ Onderhoud en huur van werkkledij voor de
technische dienst van gemeente en OCMW tijdens de dienstjaren 2017-2021 .

feiten, context en argumentatie




Het gemeentebestuur is opdrachtgevend bestuur voor de volledige opdracht
Het OCMW dient machtiging te geven aan het gemeentebestuur om in naam en voor
rekening van het OCMW op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het exploitatiebudget 2017 budgetsleutel
615006/diverse beleidsitems.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
Onderhoud en huur van
werkkledij voor de technische
dienst van OCMW

bedrag inclusief BTW
(raming kostprijs per jaar)

budgetsleutel

6.050 euro

615006/diverse beleidsitems
Aankoop en huur werkkledij

beslissing:
artikel 1: De gemeente Ichtegem wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening
van het OCMW van Ichtegem op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht voor “
onderhoud en huur van werkkledij voor de technische dienst van gemeente en OCMW tijdens de
dienstjaren 2017 – 2021 “ .
artikel 2: De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek met nr. 17.901 zoals het
aan het OCMW werd meegedeeld en middels dit besluit wordt goedgekeurd.
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artikel 3: Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het budget : budgetsleutel

615006/diverse beleidsitems: aankoop en huur werkkledij.
artikel 4: . Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: diensthoofd

grondgebiedszaken.
financiën OCMW
7. rekeningen-mandaten
De rekeningen-mandaten
o
o
o

o

o

Betalingsbevel 2017/1 (factuurnrs. 2016/2.225- 2.255, 2.167, 2.2692-2.271,2.2722.276, 2.279-2.311) voor een totaalbedrag van € 13.727,12
Betalingsbevel 2017/2 ( factuurnrs. 2016/2.313-2.316,2.318-2.353,2.357-2.371) voor
een totaalbedrag van € 7.340,06
Betalingsbevel 2017/4 ( factuurnrs. 2016/2.372-2.385, 2.387-2.429) voor een
totaalbedrag van € 16.149,90
Betalingsbevel 2017/6 :
 Aankoopfactuur 2016/2.439 voor een bedrag van € 25,65 aan Monizze
(beheerskosten maaltijdcheques november 2016)
 Aankoopfactuur 2016/2436 voor een bedrag van € 5.124,00 aan Monizze
(maaltijdcheques november 2016)
Betalingsbevel 2017/5:
 Aankoopfactuur 2017/11 voor een bedrag van € 6.975,00 aan Jogi
(gemeentelijke bijdrage 2017)
 Aankoopfactuur 2017/12 voor een bedrag van € 8.809,50 aan Ethias, Hasselt
( arbeidsongevallenverzekering werklieden)
 Aankoopfactuur 2017/13 voor een bedrag van € 5.040,00 aan Ethias, Hasselt
( arbeidsongevallenverzekering bedienden)

worden voorgelegd, nagezien, goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Wonen en werken
8. Gunning aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst
juridisch kader
 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor



aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26,
§ 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden)
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2

verwijzingsdocumenten
 Het besluit van de OCMW Raad van 17 oktober 2016 betreffende de opstart van de procedure




aankoop nieuwe wagen met trekhaak
Het besluit van de OCMW Raad van 14 november 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure en goedkeuring bestek, waarin beslist werd om volgende firma’s uit te
nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Garage Cappon, Fabrieksweg 54 te 8480 Ichtegem
- Garage Vandaele, A. Coussensstraat 48 te 8480 Ichtegem
- Garage Maene, Zerkegemstraat 15 te 8480 Ichtegem
De 2 ingediende offertes :
- Garage Cappon, Fabrieksweg 54 te 8480 Ichtegem (16.667,00 euro excl. btw of
20.167,07 euro incl. 21% btw)
- Garage Vandaele, A. Coussensstraat 48 te 8480 Ichtegem (17.626,15 euro excl. btw of
21.327,64 euro incl. 21% btw)
Het verslag van nazicht van de offertes van 21 december 2016, opgesteld door de dienst
tewerkstelling

feiten, context en argumentatie
 In het kader van de opdracht “Aankoop nieuwe bestelwagen voor klusjesdienst/wonen en









werken, werd een bestek opgesteld, goedgekeurd op de OCMW Raad van 14 november 2016
De raming van een bestelwagen met de technische kenmerken vastgelegd in bovenvermeld
bestek, werd vastgelegd op 25.000 euro excl. BTW
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 december 2016 te bereiken.
Een best and final offer werd aan beide firma’s opgevraagd tegen uiterlijk 21 december 2016
Beide firma’s bevestigden via mail dat ze hun oorspronkelijke offerte wensten te behouden
De dienst tewerkstelling stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht
te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria)
bieder, zijnde Garage Cappon, Fabrieksweg 57 te 8480 Ichtegem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van16.667,00 euro excl. btw of 20.167,07 euro incl. 21% btw
De overname prijs voor de Citroen Berlingo bedraagt 1.200 euro bij garage Cappon en garage
Vandaele
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het budget 2017, investeringsenveloppe 20142019/1 ‘ overig beleid’, budgetsleutel 01197/241000

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
Bestelwagen klusjesdienst/wonen en
werken

bedrag inclusief BTW

budgetsleutel

20.167,07 euro

01197/241000

Visum financieel beheerder
datum

13 januari 2016

beslissing

Goedgekeurd

nummer

2017/7150

beslissing:
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Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes 21 december 2016
voor de opdracht “Aankoop bestelwagen klusjesdienst/wonen en werken)”, opgesteld door de dienst
tewerkstelling
Art.2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Cappon, Fabrieksweg 54 te 8480 Ichtegem, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.667,00 euro excl. btw of 20.167,07 euro incl. 21% btw
Art.4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.
Art. 5 : De Citroen Berlingo wordt door garage Cappon overgenomen voor een prijs van 1.200 euro
excl btw
Art.6 : Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het budget 2017, investeringsenveloppe 20142019/1 ‘overig beleid’, budgetsleutel 01197/241000
Art.7: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst en de verantwoordelijke
van de dienst tewerkstelling

lokaal dienstencentrum
9. LDC: voorstel wijziging tussenkomst OCMW pedicure
juridisch kader
 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009:
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het
verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen
 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
van gebruikers en mantelzorgers - bijlage VI : Lokale Dienstencentra
verwijzingsdocumenten
 Uittreksel uit het notulenboek van het schepencollege dd. 18/11/2014
feiten, context en argumentatie
 Bij de opstart van de pedicure in Dorpshuis De Ster in 01/01/2015, werd beslist door het
schepencollege (het LDC viel toen nog onder de bevoegdheid van de gemeente) om voor elke
klant die woont en gedomicilieerd is in de gemeente Ichtegem en de leeftijd van 65 jaar
bereikt heeft, aan de voetverzorgster een tussenkomst van het OCMW van 2,50 euro per
geleverde prestatie te betalen, met een maximum van 6 prestaties per klant per jaar.
 Momenteel zijn er 14 klanten die regelmatig beroep doen op deze dienstverlening binnen het
LDC. 4 klanten zijn jonger dan 65 jaar en 10 klanten zijn 65+. Van de 10 klanten 65+, zijn er
momenteel 4 klanten genoodzaakt om zeker om de 5 à 6 weken langs te komen omwille van
hun medische problematiek. Deze mensen moeten dus gemiddeld 8 à 9x/ jaar beroep doen
op een pedicure voor voetverzorging.
 Op basis van deze cijfers zouden wij willen voorstellen om de OCMW-tussenkomst op te
trekken van 6 prestaties per klant per jaar naar 8 prestaties per klant per jaar.
 Met deze wijziging in de tussenkomst, waarbij we adequater inspelen op de werkelijke
zorgbehoefte van de gebruiker, vergroot de kans dat deze mensen systematisch blijven
beroep doen op de dienstverlening pedicure van het LDC en minder snel geneigd zullen zijn
om naar het einde van het jaar toe (wanneer hun beurten met OCMW-tussenkomst uitgeput
zijn) over te stappen naar een zelfstandig pedicure en het LDC hierdoor eventueel klanten zou
verliezen.
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financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
bedrag inclusief BTW
Tussenkomst pedicure
2,50 euro/persoon/prestatie.
doelgroep 65+ en
Maximum 8 keer per jaar.
gedomicilieerd in Ichtegem

budgetsleutel
09590/616400 999.999.999
Vlaamse beleidsprioriteit

GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:
artikel 1: Goedkeuren voorstel om de OCMW-tussenkomst van 2,50 euro per klant per prestatie voor
de dienstverlening pedicure in het LDC op te trekken van 6 naar maximum 8x/jaar vanaf 1 januari
2017.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- de centrumleider
- de financiële dienst

10. LDC: nieuwe gunning maaltijden middagrestaurant
juridisch kader
 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het
verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen
 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
van gebruikers en mantelzorgers - bijlage VI : Lokale Dienstencentra
Verwijzingsdocumenten
 Bestek gunning
 Raadsbesluit 11 april 2016 houdende toewijzing levering maaltijden LDC aan traiteur Alguko
vanaf 1 mei 2016 tot 30 april 2017
Feiten, context en argumentatie
 Teneinde in orde te zijn met de wet op de overheidsopdrachten dient een gunning te worden
uitgeschreven voor de levering van warme maaltijden aan het lokaal dienstencentrum
 De lopende gunning met Traiteur Alguko loopt tot 30/04/2017
 De samenstelling van de jury : twee gebruikers van het middagrestaurant en twee leden van
de Centrumraad.

Voorstel om volgende leveranciers te schrappen uit de gunning van vorig jaar :
-

Philips Koen, Veldstraat 59
Our Wish NV, Populierenlaan 35
Münchenhof, Langemark (liet vorig jaar weten dat hun bestelwagens niet voorzien zijn
op het vervoer van een warmhoudoven)
RVT Sint-Anna (liet vorig jaar weten dat ze hiervoor aanpassingen zouden moeten doen
aan hun keuken, waarvoor ze geen budget hadden)

Bijkomende leverancier : Groenhove Diocesaan Centrum (Dhr. Matton Hans), Bosdreef 5,
8820 Torhout
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De volgende traiteurs zouden worden aangeschreven :
1. ’t Wit Paard, Dokter Bruwierplein 4, 8480 Ichtegem
2. Alguko, Stationsstraat 192 B, 8480 Eernegem
3. Lefere Gino, Schoolstraat 36, 8480 Ichtegem
4. Standaert, Schoolstraat 24 A, 8480 Ichtegem
5. Chef Valentijn, Torhoutbaan 155, 8480 Ichtegem
6. De Kerselaar, Torhoutbaan 46, 8480 Ichtegem
7. Traiteur Carbonez, Rozendaalweg 25, 8480 Ichtegem
8. RVT Meunyckenhof, Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare
9. Traiteur Dominique, Kasteelstraat 69, 8810 Lichtervelde (levert ook aan VBS Schatkist
(centrum en Engel) )
10. AV Ruddersstove, Oude Oostendse Steenweg 93 B, 8000 Brugge (leverancier OCMW
Brugge en LDC Braambeier Zedelgem)
11. Groenhove Diocesaan Centrum, t.a.v. Matton Hans, Bosdreef 5, 8820 Torhout



Voorstel om de gunning uit te schrijven voor 3 jaar ( 1 mei 2017 – 30 april 2020 ) met jaarlijkse
indexering van de kostprijs op 1 mei op basis van de gezondheidsindex van april

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
bedrag inclusief BTW
aankoop maaltijden voor
18.200 euro ( ramingsbedrag
verkoop/dienstencentra
per jaar )

budgetsleutel
615500/09510

GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:
artikel 1: Goedkeuring bestek gunning “levering warme maaltijden LDC”
artikel 2: Goedkeuring opstart prijsvraag “levering warme maaltijden LDC”
artikel 3: De opdracht wordt uitgeschreven voor een periode van 3 jaar ( 1 mei 2017 – 30 april 2020 )
met jaarlijkse indexering van de kostprijs op 1 mei op basis van de gezondheidsindex van april.
artikel 4: Volgende traiteurs zullen uitgenodigd worden tot de prijsopgave :
 ’t Wit Paard, Dokter Bruwierplein 4, 8480 Ichtegem
 Alguko, Stationsstraat 192 B, 8480 Eernegem
 Lefere Gino, Schoolstraat 36, 8480 Ichtegem
 Standaert, Schoolstraat 24 A, 8480 Ichtegem
 Chef Valentijn, Torhoutbaan 155, 8480 Ichtegem
 De Kerselaar, Torhoutbaan 46, 8480 Ichtegem
 Traiteur Carbonez, Rozendaalweg 25, 8480 Ichtegem
 RVT Meunyckenhof, Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare
 Traiteur Dominique, Kasteelstraat 69, 8810 Lichtervelde (levert ook aan VBS Schatkist
(centrum en Engel) )
 AV Ruddersstove, Oude Oostendse Steenweg 93 B, 8000 Brugge (leverancier OCMW
Brugge en LDC Braambeier Zedelgem)
 Groenhove Diocesaan Centrum, t.a.v. Matton Hans, Bosdreef 5, 8820 Torhout
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de teamverantwoordelijke ouderenzorg/
centrumleider.
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11. LDC: goedkeuren huishoudelijk reglement
juridisch kader
 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het
verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen
 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
van gebruikers en mantelzorgers - bijlage VI : Lokale Dienstencentra
verwijzingsdocumenten
 Huishoudelijk reglement LDC Dorpshuis De Ster
feiten, context en argumentatie
 In het kader van het gevoerde kwaliteitsbeleid binnen het lokaal dienstencentrum, moet een
huishoudelijk reglement opgemaakt worden en ter inzage gelegd worden voor de gebruikers
van het dienstencentrum.
beslissing:
artikel 1: Goedkeuring huishoudelijk reglement LDC Dorpshuis De Ster.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Sociaal Huis.

12. LDC: Kennisgeving opstart pedicure Eernegem
verwijzingsdocumenten



Uittreksel OCMW-raad 12/09/2016, opstart pedicure Eernegem

feiten, context en argumentatie
In het Raadsbesluit van 12/09/2016 inzake de pedicure in Eernegem werd de opstart goedgekeurd
vanaf 1/03/2017. De renovatiewerken zijn inmiddels reeds klaar, waardoor de effectieve opstart kan
vervroegd worden vanaf 01/02/2017.

Beslissing :
Artikel 1: De raad neemt kennis dat de renovatiewerken zijn afgerond in de badkamer van de
conciërgewoning van het Sportcentrum.
Artikel 2: De raad keurt goed dat de opstart vervroegd wordt naar 01/02/2017.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de centrumleider.

Sociaal Huis
13. Samenwerking OCMW Gistel: familiegroep dementie
feiten, context en argumentatie




OCMW Gistel start vanaf 2017 met een familiegroep (jong) dementie in hun lokaal
dienstencentrum en vraagt aan ons bestuur de samenwerking.
Als dementie het leven van een mantelzorger binnensluipt, keert dit heel hun leven om.
Deze verlieservaringen brengen in de familie veranderingen teweeg. Soms is het goed om er
met lotgenoten over te kunnen spreken.
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Een familiegroep is een patiënten- en vrijwilligersvereniging van, voor en door familieleden en
mantelzorgers van personen met (jong) dementie. Het steunt op vrijwilligers. Iedereen is
welkom. Een groep bestaat variërend uit 3 tot 20 personen. Meestal mantelzorgers.
Er zijn momenteel 42 actieve familiegroepen in Vlaanderen. In West-Vlaanderen zijn er
momenteel 5 familiegroepen: Brugge, Kortrijk (2), Oostende en Roeselare. Er zijn dus zeker
nog 2 hiaten op de kaart: de Westhoek en onze regio, die Gistel zal opvullen.
Een familiegroep wordt getrokken door een kerngroep. Deze personen ( ambtenaren) zorgen
voor de coördinatie, het ondersteunende en het financieel-administratieve luik.
De oprichting en organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, eventueel i.s.m. professionele
partners (wzc, referente dementie, mutualiteit, OCMW, thuiszorgdienst,…) en ondersteund door
Alzheimer Liga Vlaanderen.
Om de familiegroep in de kijker te stellen en goed op te laten starten, zal HET
DEMENTIECABARET georganiseerd worden. Een opgewekt programma met veel praktische
hints, dat uw kijk op dementie zal veranderen. Geschikt voor personeelsleden, mensen van
dagcentra en hun familie. Hierbij zou een hapje en een drankje voorzien worden en daarbij
volgend de uitnodiging voor een eerste familiegroep.
Het lijkt voor Gistel interessant om de buurgemeente in te lichten over de opstart van de
familiegroep. Ze veronderstellen immers dat meer dan enkel inwoners van Gistel naar de
familiegroep zullen komen.
Concreet vraagt het OCMW van Gistel aan ons om samen te werken en dit op 3 vlakken:
Zetelen in de kerngroep, verspreiden van info rond de praatgroep en financiële tussenkomst.
We stellen voor:
o Om naar de volgende vergadering van de kerngroep te gaan en daarna te evalueren of
deelname in de kerngroep zinvol is. En dit dan ook voor te brengen op de OCMW raad.
o Helpen rond de bekendmaking via het verspreiden van hun folders op de verschillende
locaties en publicatie in de BEIblijver.
o Indien er een financiële tussenkomst gevraagd zou worden, dit terug voor te brengen
op de OCMW raad.

beslissing:
artikel 1: Goedkeuren samenwerking met het OCMW Gistel aan de familiegroep (jong)dementie en
dit door het verspreiden van hun folders op de verschillende locatie’ s en publicatie in de BEIblijver.
artikel 2: Vanuit het OCMW wordt een personeelslid van de dienst ouderenzorg afgevaardigd naar
een eerste bijeenkomst van de kerngroep , en daarna zal teruggekoppeld worden naar de OCMWraad als verdere deelname aan de kerngroep in de toekomst zinvol is of niet .
artikel 3: Indien er een financiële tussenkomst gevraagd wordt vanuit de familiegroep dementie , zal dit
opnieuw geagendeerd worden op de OCMW-raad.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst ouderenzorg.

secretariaat OCMW
14. kennisname brief Provincie ivm aanvraag projectsubsidie
beslissing:
artikel 1: Kennisname van de brief Provincie van 3 januari 2017 waarbij beslist werd om geen

toelage toe te kennen aan het ingediende project “ Driveatwork” door OCMW Ichtegem omwille van
de kleinschaligheid.
artikel 2: De projectaanvraag door te spelen aan Wouter Vanhecke van Perspectief die mogelijk met

diverse partners uit de regio een blijvend concept kan uitdenken naar de specifieke doelgroep.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: coördinator tewerkstelling en Wouter
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Vanhecke van Perspectief.

15. akteneming secretarisbesluiten
Aankopen:
Toewijzing busvervoer Crefi voorjaar 2017 ( Kornuit – De Ster) aan Joye bvba, Koekelare voor de prijs
van € 125 / rit (BTW incl.)

16. varia en vragen : nihil

DE OPENBARE ZITTING WORDT VOOR BEËINDIGD VERKLAARD.
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