
ZITTINGSVERSLAG VAN DE OCMW RAAD

zitting van woensdag 2 oktober 2019 om 22:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau

Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Vincent Dumortier, 
Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Dorianne De Wiest, Raadslid

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 22.00 uur.
De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 22.08 uur.

OPENBAAR

1. OCMWR/2019/060 | Gebruikersovereenkomst t.b.v. het lokaal dienstencentrum Lauwe. 

Bevoegdheid orgaan

Art. 77 en 78 punt 6 volgens het Decreet Lokaal Bestuur.

Juridische grond

Decreet van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 
de subsidieregeling voor woonvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 
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 5 juni 2009 betreffende de procedures voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

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

Decreet van 29 februari 2019 betreffende de woonzorg;

Uitvoeringsbesluit van 28 juni 2019 betreffende de woonzorg:

Feiten, context en argumentatie

In het Vast Bureau en Schepencollege van 01/08/2019 werd beslist om een voorafgaande 
vergunning aan te vragen voor het lokaal dienstencentrum Lauwe.

Daartoe dient onder andere volgens bewijs geleverd te worden om het dossier te vervolledigen:



 Eigendomsbewijs

 Bewijs van zakelijk of een genotsrecht

 Bewijs van aankoopoptie

 Principiële beslissing tot onteigening

Wij kunnen enkel een overeenkomst opmaken waaruit het genotsrecht blijkt.

In de Raad van Bestuur van het AGB van 04/09/2019 keurde de overeenkomst goed mits enkele 
tekstuele aanpassingen.

De eventuele vergoeding voor het gebruik van de accommodatie wordt in een latere zitting 
voorgelegd omdat dit nog verder dient onderzocht te worden, dit is echter geen tekortkoming om 
het dossier van de voorafgaandelijk vergunning te vervolledigen en deze dan nog voor het einde 
van het jaar te kunnen indienen.  

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert is blij dat er een derde lokaal dienstencentrum in Lauwe komt. De andere 2 
hebben hun nut bewezen. Als het lokaal dienstencentrum in Rekkem startte, was ze bevreesd dat 
dit ter vervanging ging komen van de bestaande verenigingen. Er was een goede samenwerking 
met de verenigingen. Deze vrees was niet nodig en ze wil aandringen op een overleg zodat in 
Lauwe ook geëindigd kan worden met een positief verhaal. Tot slot wil ze nog een zijsprong 
maken naar de verhuring van lokalen in alle gebouwen en ze vraagt om tot een gelijklopend 
systeem te komen. Schepen Vandenbulcke is blij te horen dat de werking in het lokaal 
dienstencentrum te Rekkem goed verloopt. Ook in Lauwe zal er overlegd worden met de 
verenigingen. Hij zal er alles aan doen om te komen zodat alle verenigingen van Menen, Lauwe en 
Rekkem aan hun trekken kunnen komen.         

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de gebruikersovereenkomst tussen het 
lokaal dienstencentrum Lauwe en het AGB Menen goed.  De eventuele vergoeding voor het 
gebruik van de accommodatie wordt in een latere zitting voorgelegd aan de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn.

2. OCMWR/2019/061 | Stopzetting in onderling akkoord van de huurovereenkomst voor de 
woningen en garages gelegen op het Woonerf De Baracanne  in onderling akkoord op te zeggen 
(met uitzondering van de groepswoning en de woning t.b.v. de wijkwerking) 

Bevoegdheid orgaan

De raad voor maatschappelijk welzijn

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Feiten, context en argumentatie

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 september 2002 werd de 
samenwerkingsovereenkomst tussen CV Ons Dorp en het OCMW van Menen, betreffende het 
woonerf De Baracanne, goedgekeurd. Dit woonerf  is eigendom van de woonmaatschappij !mpuls 
maar het toewijzingsrecht en het doorverhuren gebeurt door het OCMW in het kader van een 
bijzonder project seniorenzorg.

In het jaar 2011 (zie bijlage) werd er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.

In het verleden waren er enerzijds vragen vanuit de woonmaatschappij Impuls in verband met de 
verhuring van de woningen in de Baracane, die nu verhuurd worden buiten het sociaal huurstelsel 



aan het OCMW en anderzijds vragen vanuit de inspectie die suggereert om de OCMW-woningen 
te verhuren via de SHM.

In het vast Bureau van 05 juni 2019 werd principieel beslist om de huurovereenkomst voor de 
woningen en garages gelegen op het Woonerf De Baracanne ini onderling akkoord op te 
zeggen.(met uitzondering van de groepswoning en de woning t.b.v. de wijkwerking)  Deze worden 
vanaf 01/10/2019 rechtstreeks verhuurd door de woonmatschappij !mpuls.  De sociale dienst 
thuis en ouderenzorg voorziet verder in de begeleiding van de bewoners.

Na verdere afstemming met de directeur van de woonmaatschappij !mpuls, de directeur thuis en 
ouderenzorg van het IVA Zorg Menen en de Schepen van Wonen en Thuiszorg worden volgende 
afspraken voorgesteld: 

 Baracanne :

 

 De woningen worden opgenomen in het sociaal huurstelsel en opnieuw verhuurd door 
Impuls. (muv Schansstraat 21 (uitdoofscenario) - groepswoning en buurthuis)

 De groepswoning en het buurthuis worden verder (gratis) gehuurd/gebruikt door het 
OCMW (hiervoor dient een nieuwe huurovereenkomst te worden ondertekend. - zie 
bijlage)

 OCMW heeft de wachtlijsten bezorgd. Deze kunnen echter niet overgenomen worden 
door de woonmaatschappij gelet de wachtlijst van het OCMW buiten het sociaal 
huurstelsel was. Op de wachtlijst van het OCMW staan 37 personen waarvan 18 personen 
reeds kandidaat huurder zijn bij !mpuls of huurder zijn of niet in aanmerking 
komen.  Voor de overige kandidaat huurders zullen een brief ontvangen om hen mee te 
delen dat de wachtlijst bij het OCMW voor De Baracanne niet langer bestaat. De 
inschrijvingsvoorwaarden worden op de brief vermeldt en er wordt gevraagd aan de 
kandidaat-huurders om tegen 31 oktober 2019 !mpuls te contacteren om zich in te 
schrijven.  

Na één maand is er terugkoppeling om te zien wie zich heeft ingeschreven.  Vanuit de 
sociale dienst van het OCMW zullen de personen die nog niet inschreven zijn nog een 
aangespoord worden dat te doen.  Dan krijgen zij nog eens twee weken de tijd.

 Door de overname van de woningen naar de woonmaatschappij !mpuls betalen de 
bewoners evenveel of minder huur m.u.v. 1 koppel (Schansstraat 21) Deze woning wordt 
verhuurd door het OCMW als overgangsmaatregel.  Op die manier dienen deze personen 
geen hogere huur de te betalen. (zie bijlage)

 De (vernieuwde) werking van het buurthuis blijft behouden.

 Het onderhoud van de tuintjes en gemeenschappelijke buitenaanleg blijft gebeuren door 
het OCMW.

 Eventuele financiële tussenkomsten voor huurders gebeuren op dezelfde manier als voor 
de andere huurders van Impuls een sociaal onderzoek.(REMI)

 De woningen blijven voorbehouden voor ouderen.

 Het inkomstenverlies van het OCMW wordt gecompenseerd door het gratis gebruik van 
de groepswoning en het buurthuis. Ook worden er  2 crisiswoningen door Impuls 
aangeboden aan het OCMW: (vanaf 1/10)

o Beukenlaan 9 Lauwe: huis met 3 slaapkamers

o Kasteeldreef 46 Rekkem: huis met drie slaapkamers

 De zorgbegeleiding blijft bij het OCMW (ook voor Rusthof ter Berken en E. 
Vandeveldestraat), technische en administratieve opvolging wordt opgenomen door 
Impuls. Periodiek overleg tussen beide partners wordt (verder) voorzien. 



 De nieuwe huurwaarborg van de woonmaatschappij bedraagt 985 euro.  Het OCMW zal 
de huidige huurwaarborgen vrijgeven (na akkoord van de bewoners en controle van 
eventuele huurachterstallen die we dan in mindering brengen) en rechtstreeks op de 
rekening van de woonmaatschappij storten.  Het tekort dient door de bewoner te worden 
bijgestort/bijeengespaard.

 

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke meldt dat dit reeds aan bod gekomen is in de gemeenteraad en dat het 
enige is dat een paar mensen zich terug zullen moeten aanmelden op de wachtlijsten bij !mpuls.

 Naar aanleiding van de beslissing worden de gederfde inkomsten deels beperkt doordat:

o het OCMW verder de groepswoning mag verhuren terwijl wij deze gratis ter 
beschikking krijgen = € 5101,44 inkomsten/jaar 

o het buurthuis en de groepswoning wordt gratis ter beschikking gesteld 

o het OCMW dient geen administratie meer te steken in de toewijzing, verhuur en 
technische opvolging van de woningen.

o het OCMW dient ook de huurachterstallen niet meer op te volgen en bijgevolg 
vervalt het financieel risico

o het OCMW krijgt 2 crisiswoningen ter beschikking

o de huur van de crisiswoning in de p. Jansonsstraat is opgezegd (huurlast van 5460 
euro/jaar)

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art 1:  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord dat:

 de woningen en garages van het woonerf De Baracane terug in verhuring genomen 
worden door de woonmaatschappij !mpuls en dat de desbetreffende huurovereenkomst 
tussen het OCMW en de woonmaatschappij worden opgezegd in onderling akkoord vanaf 
1/10/2019.

 de groepswoning en het buurthuis worden (weliswaar gratis) gehuurd/gebruikt worden 
door het OCMW.

 het inkomstenverlies van het OCMW wordt gecompenseerd door het gratis gebruik van 
de groepswoning en het buurthuis. Ook worden er 2 crisiswoningen door !mpuls 
aangeboden aan het OCMW (type en ligging verder te bekijken)

 het huis nr 21 wordt verder verhuurd buiten sociaal huurstelsel tot er nieuwe huurder is 
(uitdoof).

3. OCMWR/2019/062 | Beleidsdomein zorg - Start van de procedure - Wassen van 
bewonerslinnen en werkkledij voorbehouden voor sociale economie - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - besteknummer 2019/163 - raming € 755.371,90 excl. btw 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Juridische grond

Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;



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;

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15 (toegang 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen of maatschappelijke en professionele integratie van 
gehandicapten of kansarmen, of toegang voorbehouden aan programma's voor beschermde 
arbeid) en artikel 36, en inzonderheid artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht 
gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43;

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen;

Feiten, context en argumentatie

In het Vast Bureau van 1 augustus 2019 en het Schepencollege van 14 augustus 2019 werd beslist 
om de gezamenlijke (stad en OCMW Menen) opdracht voor te behouden aan de sociale 
economie;

In het kader van de opdracht “Wassen van bewonerslinnen en werkkledij voorbehouden voor 
sociale economie” werd een bestek met nr. 2019/163 opgesteld door OCMW Menen - Dienst 
Economaat (als bijlage 1);

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 755.371,90 excl. btw of € 
914.000,00 incl. 21% btw waarvan:

- de uitgave voor OCMW Menen wordt geraamd op € 748.760,33 excL btw of € 906.000,00 incl. 
21 % btw
- de uitgave voor Stadsbestuur Menen wordt geraamd op € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 
21 % btw

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden;
Deze opdracht overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking;

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Menen de 
procedure zal voeren;

Er is een interne samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en OCMW Menen waardoor er geen 
apart mandaat dient gesteld;

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing:

1 Prijs 50

2 Aangeboden service 35

3 Kwaliteit en hygiëne van het wasproces 10

4 Duurzaam ondernemen 5

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

 Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/163 en de raming voor de 
opdracht “Wassen van bewonerslinnen en werkkledij voorbehouden voor sociale economie”, 
opgesteld door OCMW Menen - Dienst Economaat.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld 



zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt € 755.371,90 excl. btw of € 914.000,00 incl. 21% 
btw waarvan:
- de uitgave voor OCMW Menen wordt geraamd op € 748.760,33 excL btw of € 906.000,00 incl. 
21 % btw
- de uitgave voor Stadsbestuur Menen wordt geraamd op € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 
21 % btw
 Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 Artikel 3: In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers 
die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel 
hebben.

Artikel 4: In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal OCMW Menen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer 
bepaald Stadsbestuur Menen.

Artikel 5: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau.

Artikel 6: Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:
 

1 Prijs 50

2 Aangeboden service 35

3 Kwaliteit en hygiëne van het wasproces 10

4 Duurzaam ondernemen 5

4. OCMWR/2019/059 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 
september 2019. 

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting.

Juridische grond

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt : Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en 
het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 1 onthouding (Vincent 
Dumortier)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 4 september 2019 wordt goedgekeurd.



Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad

(get) Tom Vlaeminck


