
ZITTINGSVERSLAG VAN DE OCMW RAAD

zitting van woensdag 6 november 2019 om 23:25 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 23.25 uur.
De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 23.59 uur.

OPENBAAR

1. OCMWR/2019/064 | Beslissing om alle sociale woningen en woningen voor ouderen  (excl. 
groep van assistentiewoningen en serviceflats) in beheer te geven aan de woonmaatschappij 
!MPULS. 

Bevoegdheid orgaan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Feiten, context en argumentatie

In het verleden waren er enerzijds vragen vanuit de woonmaatschappij Impuls in verband met de 
verhuring van de sociale woningen en woningen voor ouderen, die verhuurd worden binnen het 
sociaal huurstelsel aan het OCMW en anderzijds vragen vanuit de inspectie die suggereert om de 
OCMW-woningen te verhuren via de SHM.

Ook werd in het verleden al een deel van het sociaal patrimonium overgedragen aan de 
woonmaatschappij Impuls via verkoop (Meibloem), werd de verhuring van de eigendommen van 
Impuls in de E. Vandeveldestraat, Rusthof ter Berken en het Woonerf De Baracanne opnieuw aan 
Impuls overgedragen.

De woningen die voorzien zijn voor ouderen blijven voorzien voor ouderen.

De woningen zullen in een eerste fase via een beheersovereenkomst tussen het OCMW en 
!MPULS in beheer gegeven worden een eventuele aankoop wordt geval per geval bekeken. 
Volgende termijnen lijken mogelijk :

 Koninklijke Prinsstraat, Koningstraat 123, Wahisstraat 166-168  : op korte termijn.



 De woning in de Vredesstraat zou eigendom blijven van het OCMW en op termijn na 
renovatie ingezet worden als crisiswoning.

 Nieuhof : verkoop mogelijk vanaf 2022

 Woningen A. Debunnestraat : verkoop mogelijk 2025

 Woningen Molenstraat : verkoop mogelijk vanaf 2026

 Woning Koningstraat 75 : verkoop mogelijk vanaf 2028.

Deze woningen worden momenteel verhuurd via het sociaal huurstelsel, dit betekent dat de 
wachtlijsten kunnen overgenomen worden.

De woonmaatschappij dient in te staan voor alle wettelijke verplichten die trouwens ook 
opgelegd worden door RWO.

De woonmaatschappij zal de huren, huurlasten en de alternatieve financiering innen.  Er wordt 
een verrekening gemaakt van alle lasten die ten laste zijn van het OCMW en het saldo wordt per 
kwartaal doorgestort aan het OCMW.

Deze regeling wordt via een beheersovereenkomst geregeld.

Er wordt voorgesteld om alle noodzakelijk EPC certificaten en bodemattesten te laten opmaken 
via !MPULS, dit kan opgestart worden na de beslissing en goedkeuring  van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn OCMW en na communicatie naar alle bewoners.

 

De streefdatum is 01/01/2020.

Tussenkomsten

Raadslid Ugille is zeer tevreden met de gang van zaken. Hij heeft ook begrepen dat daarna 
!MPULS deze woningen zal verwerven. Ondertussen zal de bouwmaatschappij deze woningen 
keuren en zullen ze weten waarover het gaat en dit was niet zo met het dossier van de Meibloem.

Schepen Vandenbulcke is van oordeel dat Nieuhof en de Meibloem niet met elkaar vergeleken 
kunnen worden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om alle sociale woningen en 
woningen voor ouderen  (excl. groep van assistentiewoningen en serviceflats) in beheer te geven 
aan de woonmaatschappij !MPULS.

Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de beheersovereenkomst goed.

2. OCMWR/2019/066 | Buitengewone algemene jaarvergadering TMVS dv op 10 december 2019 
om 10.30 uur - goedkeuring statutenwijziging. 

Bevoegdheid orgaan

Inzake artikel 84 die stelt dat het Vast Bureau de beraadslagingen en besluiten van de Raad 
voorbereidt en uitvoert.

Juridische grond

Inzake de statuten van TMVS dv.

Feiten, context en argumentatie

Gelet op het feit dat het het OCMW-Menen aangesloten is bij TMVS dv;

De raad van bestuur bezorgde ons OCMW alle documenten bij de voorgestelde statutenwijziging, 
namelijk:



1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen;

2. Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document die 
concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt;

Deze statutenwijziging zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de buitengewone algemene 
vergadering TMVS dv op dinsdag 10 december 2019 om 10.30 uur;

Tussenkomsten

5 A-aandelen bezit met waarde van € 1.000 (€ 3.750 niet volstort / € 1.250 volstort).

Raadslid Bogaert vindt deze afkorting TMVS een heel moeilijke afkorting die ze ondertussen van 
de Voorzitter vernomen heeft. Ze vraagt naar de kostprijs voor het OCMW.

Schepen Vandenbulcke weet dat het OCMW voor € 3000 aandelen heeft, waarvan de helft 
volstort. Dit heeft te maken met de mogelijkheid tot instappen in de raamcontracten van Farys.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad beslist de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Artikel 2: externe communicatie: afschrift tav TMVS dv per post/ mail ten laatste tegen 5/12/2019 
(Trigger: GV).

3. OCMWR/2019/067 | W13 - Statutenwijziging. 

Bevoegdheid orgaan

Vast Bureau conform artikel 84 DLB

Feiten, context en argumentatie

 Het meerjarenplan 2020-2025 behelst een verhoging van de bijdrage van de deelgenoten 
naar €1 per inwoner. 

Art 9 van de statuten van W13 stellen dat

“§1. De bijdrage van de deelgenoten-OCMW’s bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro per 
inwoner van de gemeente. Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave van de gemeente per 1 
januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar genomen.

De bijdrage van de OCMW’s wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. De 
basisindex is het indexcijfer van de maand juli 2014.”

Een statutenwijziging is dus noodzakelijk. 

 De raad van bestuur van W13 besliste op 27 september 2019 om de statuten als volgt aan 
te passen :

“§1. De bijdrage van de deelgenoten-OCMW’s bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van 1 euro per 
inwoner van de gemeente. Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave van de gemeente per 1 
januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar genomen.

De bijdrage van de OCMW’s wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. De 
basisindex is het indexcijfer van de maand juli 2014.”

 Het decreet over het lokaal bestuur stelt in artikel 482 dat :

 Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot verlenging van de duur van de welzijnsvereniging 
of tot vrijwillige ontbinding ervan, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, vermeld in 
artikel 476.

Die beslissingen, alsook de beslissing tot de toelating van deelgenoten, kunnen alleen genomen 
worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een statutenwijziging is die 



instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of de 
vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen.

Aangezien deze wijziging een verzwaring van de verplichting inhoudt, is voorafgaandelijke 
instemming van alle deelgenoten noodzakelijk.

 De raad van bestuur besliste op 27 september 2019 om de statutenwijziging op 29 november 
2019 voor te leggen aan de Algemene Vergadering van W13.

 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Statutenwijziging W13 wordt goedgekeurd.

4. OCMWR/2019/068 | Goedkeuren van de gebruiksovereenkomst / terbeschikkingstelling 
gebouw 'Indigo' 

Bevoegdheid orgaan

art 84 §3 8° - OCMW Raad

Feiten, context en argumentatie

Erkende plaatsen kinderopvang worden toegekend door Kind en Gezin.

In de laatste uitbreidingsronde 2018 kreeg de VZW Heilig Hart 25 plaatsen voor locatie Menen.

Er was slechts 1 andere speler die 8 plaatsen kreeg (voor Menen) en die zijn intussen gerealiseerd.

Dus op vandaag zijn zij de enige speler met subsidiebelofte voor erkende plaatsen kinderopvang 
in Menen die nog niet gerealiseerd zijn wegens gebrek aan geschikte locatie.

Zij dienen deze plaatsen te realiseren, dus effectief in uitbating te zijn ten laatste op 5 februari 
2020. Als dit niet lukt, verliezen zij (en dus ook Menen) deze plaatsen. In dat kader kan het 
algemeen belang van de gemeente (hoge nood aan kinderopvang) alsook het sociaal doel ook wel 
ingeroepen worden.

VZW HH is hiertoe een geschikte partner, en beschikt over alle nodige erkenningen via K&G.

Bovendien blijken zij de enige partner te zijn met een reële subsidiebelofte voor realisatie van 
kinderopvangplaatsen in Menen.

De kans op verlies van deze subsidies is zeer reëel voor HH indien zij niet tijdig, uiterlijk voor 
5/2/2020, een concrete locatie voor kinderopvang op het grondgebied van Menen hebben.

Dit is een afdoende en concrete reden om voor de toewijzing van het gebruik van het gebouw 
Indigo in Lauwe, af te wijken van het algemeen principe van mededinging.

Het gebruik van het gebouw Indigo kan aan HH worden toegestaan, onder uitdrukkelijke 
voorwaarde evenwel van aanbieden van minstens 25 plaatsen voor kinderopvang in Menen- met 
erkenning door K&G, gedurende minstens 4 jaar.

De overeenkomst werd goedgekeurd in het Vast Bureau van 16 oktober 2019.

Tevens dient kennis te worden genomen van de plaatsbeschrijving opgemaakt op 21 oktober 
2019.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert vindt het een goede zaak dat deze plaatsen niet verloren gaan en in het dossier 
heeft ze ook gemerkt dat 8 plaatsen ergens anders worden ingevuld. Die plaatsen waren voor 
Menen bestemd. Ze vindt het ook wenselijk dat die plaatsen terug naar Menen komen. Ze merkt 
ook op dat een subsidie van € 48.000 wordt verleend, verspreid over 48 maanden aan € 
1.000/maand. Dit is een precedent en in het verleden was dit niet mogelijk. Als er andere 



initiatieven komen, zal de Stad hier dan ook tussenkomen om te subsidiëren? Als laatste 
opmerking wenst ze nog te weten of de sector bevraagd is geweest, want volgens haar is het 
LOKO niet meer samengekomen.

Schepen Vandenbulcke ziet dit vanuit het aspect patrimonium niet als een subsidie. De 
gesprekken die met het H. Hart gevoerd werden, kwamen uit op € 4.000/maand en het is ook 
duidelijk dat ze niet de volledige oppervlakte nodig hebben.

Voor de eerste 4 jaar krijgen ze een korting voor de werken die ze aan het gebouw zullen doen. 
Hij wil vermijden dat hier over een subsidie wordt gesproken want € 3.000/maand is nog altijd 
veel geld uitgerekend per kind en per maand. Hij besluit dat Lauwe deel uitmaakt van Menen.

Schepen Declercq vindt dit voor Menen een belangrijk dossier omdat dit op vandaag de enige 
bijkomende erkende plaatsen zijn met een inkomensverplichting. Op vandaag is nog niet definitief 
gesteld waar we onze accenten kunnen leggen. Het LOKO zat voor haar verkeerd gepositioneerd 
en nu werd het LOKO in de juiste dienst ondergebracht en vandaag werd in het Vast Bureau 
beslist hoe de aansturing van het LOKO zal zijn. De taak van het LOKO zal zijn om 
inkomensgerelateerde plaatsen naar Menen te krijgen. Het LOKO moet de criteria bepalen hoe de 
Stad aangeeft hoe het tekort van 131 plaatsen opgevuld kan worden. In de voorbije 10 maanden 
werd heel wat werk verzet om bijkomende plaatsen te verkrijgen.

Raadslid Bogaert vraagt zich wat er was met de verkeerde positionering van het LOKO. Er was wel 
een wissel van personeel. Ze vindt dat er wel inkomensgerelateerde plaatsen gerealiseerd werden 
en ze kijkt hiervoor naar Wieltjeshove. Ze was nog 1 zaak vergeten en ze vraagt hoe het zit met de 
occasionele opvang. In het verleden werd hiervoor een dossier opgemaakt, maar dit werd niet 
goedgekeurd. Iedereen wordt gestimuleerd om bijvoorbeeld taalcursussen te gaan volgen, maar 
nergens is er plaats voor occasionele kinderopvang. Menen heeft een grote nood.

Schepen Declercq verwijst naar het feit dat de occasionele kinderopvang in de beleidsnota staat. 
Het LOKO zat in de jeugddienst niet op de juiste plaats. De focus van de jeugddienst ligt op het 
spelen met kinderen en ze waren bezig met de kinderopvang. Nu worden de mensen ingezet op 
hun sterktes in combinatie met het Huis van het Kind en kinderarmoede. LOKO hoort nu in de 
afdeling Welzijn dat oog heeft voor het kind dat speelt en dat ook zorg nodig heeft. Het LOKO had 
vroeger ook reeds locaties kunnen definiëren. 

Raadslid Bogaert verwijst naar het feit dat LOKO van Welzijn naar Jeugd gegaan is en dat er geen 
personeel was en ook een gebrek aan steun om dit te realiseren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De OCMW-Raad neemt kennis van de 
goedgekeurde gebruiksovereenkomst/terbeschikkingstelling en de plaatsbeschrijving van het 
gebouw 'Indigo'.

5. OCMWR/2019/070 | Beleidsdomein Algemeen Bestuur - Toetreden raamcontract 
multifunctionele apparaten via het raamcontract van aankoopcentrale Farys - Creat. 

Bevoegdheid orgaan

Gelet op het 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 art. 43 (raamovereenkomsten) 
en art. 47 (gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales);;

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

Het huidige huurcontract van OCMW Menen met Ricoh loopt af op 31/12/19 en dat van stad 
Menen met Canon op 31/07/20. Er dient een nieuw contract afgesloten te worden voor het huren 
van multifunctionals en printers.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen ICT stad Menen en ICT OCMW Menen (GR 
29/09/00), waarbij stad Menen in dit dossier zal optreden in naam van OCMW Menen;

De dienst ICT heeft reeds de goedkeuring om te kunnen afnemen van het raamcontract via 
opdrachtencentrale stad Brugge (cfr SC beslissing 3/04/19) waarbij deze percelen in dit contract 
gegund werden aan de firma Ricoh;

Er is eveneens een raamcontract via opdrachtencentrale stad Kortrijk waarbij print-as-a-service 
(multifunctionals) via productcataloog kunnen afgenomen worden bij de firma Canon.  In de 
Gemeenteraad van november wordt beslist tot goedkeuring wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden voor mogelijkheid tot toetreding van dit raamcontract print-as-a-service 
via productcataloog aankoopcentrale stad Kortrijk bij de firma Canon;

OCMW Menen heeft aandelen bij Farys-Creat waarbij beroep kan gedaan worden op diverse 
lopende raamcontracten   Ook hier is er een lopend raamcontract waarbij multifunctionele 
apparaten kunnen afgenomen worden bij de firma Ricoh.  Contractvoorwaarden en prijslijst als 
bijlage 1.

De dienst ICT zou eveneens ook de voorwaarden van deze raamovereenkomst willen vergelijken 
met deze van het raamcontract van Stad Brugge, ook gegund aan de firma Ricoh en met de 
voorwaarden van het raamcontract van stad Kortrijk, gegund aan de firma Canon.  M.a.w. een 
vergelijk tussen 3 raamcontracten;

Bij goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden voor mogelijkheid tot toetreding 
raamcontract Farys-Creat kan OCMW Menen in naam van Stad Menen (gelet de goedgekeurde 
beheersovereenkomst tussen beiden) vrijgesteld zijn om zelf een overheidsopdracht hiervoor te 
organiseren, zelf zijn bestellingen kan plaatsen en kan genieten van dezelfde huurvoorwaarden;

Gelet dat het raamcontract van Farys-Creat loopt van 22/07/2018 tot en met 21/07/2023;

 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden voor mogelijkheid tot 
toetreding raamcontract multifunctionele apparaten aankoopcentrale Farys-Creat.

6. OCMWR/2019/073 | Beleidsdomein Zorg – Starten van de opdracht - Raamcontract aankoop 
visco-elastische matrassen ten behoeve van de woonzorgcentra -  Goedkeuring 
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - Besteknummer 2018/167 - raming: € 29.380,00 excl. 
btw (4 jaar) 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond



Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie

Er dienen visco-elastische matrassen aangekocht ten behoeve van de woonzorgcentra Andante en 
Ceres.

Het gaat om het vervangen van de huidige matrassen over een periode van 4 jaar.

In het kader van de opdracht “Raamcontract aankoop visco-elastische matrassen ten behoeve van 
de woonzorgcentra” een bestek met nr. 2019/167 werd opgesteld door de OCMW Menen - 
Dienst Economaat;

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.380,00 excl. btw of € 35.549,80 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 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking;

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden (vermoedelijke hoeveelheden);

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:

 AKS Benelux, Tegelrijstraat 1018 te 3850 Nieuwerkerken;

 Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere;

 Distrac nv, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden;

 Sampli nv, Industrielaan 40 te 9660 Brakel;

 Esri nv, Evenementenlaan 8 te 3001 Heverlee;

 Euro-Mousse bvba, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove;

 Sterimed bvba, Biessenakkers 1 te 3770 Riemst;

 Bond Moysson West-Vlaanderen Regionaal Dienstencentrum Medishop, P. Kennedypark 
2 te 8500 Kortrijk;

 CM Thuiszorgwinkel Administratief Centrum, Brugsesteenweg 371 te 8800 Roeselare;

 Medicura, Hendrik Consciencestraat 20 te 8500 Kortrijk. 

4 december 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de 
offertes;

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht: 

Nr. Beschrijving Gewicht



1 Prijs 35

2 Kwaliteit, comfort en gebruik van het product 40

2.1Kwaliteit 24

2.2Comfort en gebruik 16

3 Aangeboden service & waarborg 20

3.1Service 10

3.2Waarborg 10

4 Duurzaamheid (milieu-etisch) 5

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

De punten bij het criterium 'kwaliteit, comfort en gebruik van het product' zijn bij deze aankoop 
i.f.v. onze bewoners zéér belangrijk en dienen bijgevolg meer door te wegen.

Tussenkomsten

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget 2020 en de nodige 
kredieten voor volgende jaren (2021-2023) zullen voorzien worden op het MJP van de volgende 
ligistratuur - beleidsitems 09531 en 09532.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/167 en de raming voor de 
opdracht “Raamcontract aankoop visco-elastische matrassen ten behoeve van de 
woonzorgcentra”, opgesteld door de 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 € 29.380,00 excl. btw 
of € 35.549,80 incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

 AKS Benelux, Tegelrijstraat 1018 te 3850 Nieuwerkerken;

 Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere;

 Distrac nv, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden;

 Sampli nv, Industrielaan 40 te 9660 Brakel;

 Esri nv, Evenementenlaan 8 te 3001 Heverlee;

 Euro-Mousse bvba, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove;

 Sterimed bvba, Biessenakkers 1 te 3770 Riemst;

 Bond Moysson West-Vlaanderen Regionaal Dienstencentrum Medishop, P. Kennedypark 
2 te 8500 Kortrijk;

 CM Thuiszorgwinkel Administratief Centrum, Brugsesteenweg 371 te 8800 Roeselare;

 Medicura, Hendrik Consciencestraat 20 te 8500 Kortrijk. 

Artikel 4: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 december 2019 om 10.00 
uur.



Artikel 5: Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:

 
Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 35

2 Kwaliteit, comfort en gebruik van het product 40

2.1Kwaliteit 24

2.2Comfort en gebruik 16

3 Aangeboden service & waarborg 20

3.1Service 10

3.2Waarborg 10

4 Duurzaamheid (milieu-etisch) 5

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

 

7. OCMWR/2019/074 | Beleidsdomein Algemene Financiering - vaststelling BW 2019/2 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Juridische grond

Organieke OCMW-wet, laatst gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 en 29 juni 2012;

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 met betrekking tot Beheers- en Beleidscyclus 
(BBC) van de gemeenten, provincies en OCMW's en haar latere wijzigingen;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Feiten, context en argumentatie

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2018 werd het budget 2019 vastgesteld.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2019 werd de eerste budgetwijziging 2019 
vastgesteld.

Op heden dient er een budgetwijziging goedgekeurd te worden op basis van de nota in bijlage 1. 

Voor het investeringsbudget betreft dit een 2de budgetwijziging.  De lopende 
investeringsprojecten werden aangepast naar hun evolutie voor 2019. Degene die niet meer 
zullen worden opgestart in 2019, werden geschrapt in het kader van BBC2020. 

Binnen het exploitatiebudget betreft dit een 1ste budgetwijziging.  De exploitatiebudgetten 
volgen de evolutie in meer en min en tenderen naar rekening 2019. 

Verdere uitleg zit vervat binnen de nota. 

 

De budgetwijziging werd op het MAT van 21 oktober gunstig geadviseerd.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 6 november 2019 dient de budgetwijziging goed te 
keuren.

De gemeenteraad zal tot slot de budgetwijziging OCMW Menen ter kennis nemen.

Stemming



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk welzijn van de budgetwijziging 2019/2

8. OCMWR/2019/065 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 
oktober 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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Het verslag van de vorige zitting 02/10/2019 wordt goedgekeurd.

BESLOTEN

9. OCMWR/2019/072 | Kennisgeving schenkingen voor De Pelikaan. 

Bevoegdheid orgaan

Het Vast Bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten van de Raad voor en voert die ook uit 
(DLB art. 84, §1)

Juridische grond

DLB.

Feiten, context en argumentatie

De Pelikaan heeft in het jaar 2019 reeds twee schenkingen ontvangen en krijgt binnenkort nog 
één schenking ten behoeve van projecten voor de cliënten:

 

1. Boatrun: schenking van 750€ (reeds ontvangen)

O.a. via de opbrengsten vanuit tentenverhuur heeft de organisatie van de Boatrun dit jaar 750€ 
geschonken aan De Pelikaan, met als doel om projecten voor de cliënten te ondersteunen en 
financieren. 

 

2. Dirk walks to Compostella: schenking van 23042€ (reeds ontvangen)

Op  31 maart 2019 vertrok Dirk Robaey vanuit Menen naar Santiago de Compostella. Hij heeft 98 
dagen en 2.854 km gewandeld. Hij heeft deze sportieve en spirituele uitdaging gekoppeld aan een 
goed doel en dit goed doel was De Pelikaan. Hij heeft in totaal een bedrag van €23.042 bij elkaar 
gekregen dankzij verschillende sponsormogelijkheden.



Dirk stelde hierbij als voorwaarde dat de totale som van zijn schenking integraal naar de cliënten 
zelf of naar projecten voor de cliënten gaan. Daarom stelde hij een brief op om zijn voorwaarde te 
communiceren en te verduidelijken (zie bijlage). 

Ondertussen heeft De Pelikaan de som al ontvangen en werd er al één project mee aangekocht, 
namelijk de Belevenistafel. De Belevenistafel is moderne technologie in een verplaatsbare, 
rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimtes. Het belangrijkste 
kenmerk van de Belevenistafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten 
uitvoeren. De Belevenistafel biedt bewoners van zorginstellingen ontspanning, beleving en 
stimulering van het geheugen en motoriek. 

 

3. Achille Margo: schenking van 3000€ (binnenkort te ontvangen)

Achille Margo heeft op 4 juni 2019 het werelduurrecord op de piste verbroken bij de +80 jarigen.

Hij heeft hiervoor heel wat geld ingezameld en hij wil daarvan een deel schenken ter 
ondersteuning van cliëntgerichte projecten aan De Pelikaan. Het betreft een schenkingsbedrag 
van 3000€. Hij zal het bedrag, in aanwezigheid van de pers, overhandigen via een officiële 
receptie die plaatsvindt in De Pelikaan op 24/10/2019 om 10.30u. Het Vast Bureau is dan ook van 
harte uitgenodigd op deze overhandiging.

De Pelikaan is momenteel bezig met het verder uitdenken en uitwerken van projecten die kunnen 
opgezet worden met het (rest)geld van de schenkingen. Het is dan ook ten zeerste de vraag om 
het geld van de schenkingen te reserveren voor deze cliëntgerichte project(en) op investeringen, 
ook als deze het kalenderjaar 2019 overschrijden. 

Tussenkomsten

Er werd in totaal 26.792 € aan schenkingsgeld verkregen ten behoeve van De Pelikaan.

Gelieve dit bedrag voor te behouden voor cliëntgerichte projecten, ook als deze het kalenderjaar 
2019 overschrijden. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de schenkingen ten behoeve van de 
Pelikaan.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de voorwaarden van deze schenkingen: 
gebruik voor cliëntgerichte projecten.  

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad

(get) Tom Vlaeminck


