
ZITTINGSVERSLAG VAN DE 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

zitting van woensdag 16 december 2020 om 21:00 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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy 
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Mattias Eeckhout, Raadslid

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 00.35 u.

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 00.40 u. 

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/071 | Beleidsdomein IVA Zorg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Levering wegwerpverpakkingen - Bestek 2020/180 - Raming 51.827,76 excl btw voor 4 jaar 
Bevoegdheid orgaan

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 77 en 78, betreffende de 
bevoegdheden van de OCMW raad.

Juridische grond

 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen;

 Bestuursdecreet van 7 december 2018

 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;

 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 42, § 1, 1° a) (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 43;

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;



Feiten, context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Levering wegwerpverpakkingen” werd een bestek met nr. 2020/180 
opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 51.827,76 excl. btw of € 62.711,59 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;

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

 Novato Packaging, Emmakade 59 te 8921 AG Leeuwarden

 King Belgium sa, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval

 Imagopackgroup, Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk

 Jorapack Aalter, Steenweg op Deinze 53 te 9880 Aalter

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:

1. Prijs: 50 punten

2. Kwaliteit: 40 punten

3. Service en levering: 5 punten

4. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid: 5 punten

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/180 en de raming voor de opdracht 
“Levering wegwerpverpakkingen”, 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 raming bedraagt € 51.827,76 excl. btw of € 
62.711,59 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:

 Novato Packaging, Emmakade 59 te NL-8921AG Leeuwarden;

 King Belgium sa, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval;

 Imagopackgroup, Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk;

 Jorapack Aalter, Steenweg op Deinze 53 te 9880 Aalter.

Artikel 4: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 januari 2021 om 10.00 uur.

2. OCMWR/2020/069 | Vaststelling aangepast meerjarenplan 2020-2025 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 77-78



Juridische grond

 Het decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van 
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

 De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus

Feiten, context en argumentatie

Het komt de OCMW-raad toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

 De motivering van de wijzigingen; 

 De aangepaste strategische nota;

 De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s, de staat van 
het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden 
voldoen);

 De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de 
financiële risico’s);

 Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 23 november 2020.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025- gedeelte OCMW:

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatiesaldo -3.901.945 -4.871.951 -4.703.010 -4.997.240 -5.160.197 -5.263.022

Investeringssaldo 1.437.831 -4.804.917 1.411.523 1.252.748 1.364.298 3.349.998

Saldo exploitatie 
en investeringen -2.464.114 -9.676.868 -3.291.488 -3.744.492 -3.795.900 -1.913.025

Financieringssaldo -2.955.140 -2.949.031 -3.006.604 -3.033.733 -3.079.048 -3.128.550

Budgettair 
resultaat van het 
boekjaar

-5.419.254 -12.625.899 -6.298.092 -6.778.225 -6.874.948 -5.041.575

Gecumuleerd 
budgettair 
resultaat

6.478.889 -6.147.010 -12.445.102 -19.223.328 -26.098.276 -31.139.850

Beschikbaar 
budgettair 
resultaat

6.168.907 -6.478.309 -12.794.677 -19.572.902 -26.447.850 -31.489.425

       

Autofinancierings-
marge -5.857.499 -6.821.396 -6.710.029 -7.031.387 -7.239.660 -7.391.986



Gecorrigeerde 
autofinancierings-
marge

-6.585.302 -7.318.095 -6.913.232 -6.966.933 -6.887.192 -6.743.693

Stemming

Met 19 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 11 stemmen 
tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De 
Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel)

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 vast. 

Artikel 2: De OCMW-raad stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2020 vast.

Artikel 3: De OCMW-raad stelt de kredieten voor het boekjaar 2021 vast. 

Artikel 4: De OCMW-raad neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-
2025.

Artikel 5: De OCMW-raad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe. 

3. OCMWR/2019/088 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 
november 2020. 
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

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 18 
november 2020 goed.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet
#$ondertekening1$#

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck

#$ondertekening2$#


		2021-02-04T20:07:36+0100
	MENEN
	Eric Algoet (Signature)
	Algemeen Directeur


		2021-02-05T12:00:38+0100
	MENEN
	Tom Vlaeminck (Signature)
	Voorzitter Gemeenteraad




