ZITTINGSVERSLAG VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
zitting van woensdag 31 maart 2021 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, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele,
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel,
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout,
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur
VERONTSCHULDIGD
Caroline Bonte-Vanraes, Mattias Eeckhout, Raadsleden
De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 23.07 uur.
De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 23.13 uur.

OPENBAAR
1. OCMWR/2021/020 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure - Aankoop, levering en
installatie van 2 combi-stoomovens - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's bestek nr. 2021/184 - raming € 32.100,00 excl. btw
Bevoegdheid orgaan
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 77 en 78.
Juridische grond


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



Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;



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



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;



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 € 139.000,00 niet);



Het 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 de centrale keuken van het woonzorgcentrum Andante dienen de 2 huidige combi-stoomovens op
elektriciteit vervangen te worden door 2 nieuwe op elektriciteit;
De huidige combi-stoomovens zijn omwille van ouderdom en intensieve gebruiksslijtage aan
vervanging toe;
De te vervangen combi-stoomovens maakten geen deel uit binnen het nieuwbouwproject (centrale
keuken) van Andante. De huidige ovens werden meeverhuisd vanuit het oude woonzorgcentrum;
In het kader van de opdracht “Aankoop, levering en installatie van 2 stoomovens” werd een bestek met
nr. 2021/184 opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat (als bijlage);
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.100,00 excl. btw of € 38.841,00 incl. 21% btw;
Er wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
Er wordt voorgesteld om volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Bossuyt Grootkeuken nv, Noordlaan 19 te 8520 Kuurne;
- Lafosse nv, Nijverheidslaan 25 te 8560 Wevelgem;
- Rational Belgium nv, Westpoort 62 te 2070 Zwijndrecht;
- Caestelyn BV, Biezenstraat 2 te 8430 Middelkerke.
Overwegende dat 28 april 2021 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van
de offertes;
Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht :
Nr.

Beschrijving

Gewicht

1

Prijs

50

2

Kwaliteit

25

3

Service & waarborg

14

3.1

Service

10

3.2

Waarborg

4

4

Opleiding (aanbod, organisatie, frequentie, kostprijs)

8

5

Overnameprijs oude toestellen

3

Totaal gewicht gunningscriteria:

100

Stemming
Met 28 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, Dorianne
De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel,
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot,
Lianna Mkrtchyan), 1 niet gestemd (Alex Vanthournout)
Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/184 en de raming voor de opdracht
“Aankoop, levering en installatie van 2 stoomovens”, opgesteld door de OCMW Menen - Dienst
Economaat (als bijlage). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 32.100,00 excl. btw of € 38.841,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Bossuyt Grootkeuken nv, Noordlaan 19 te 8520 Kuurne;
- Lafosse nv, Nijverheidslaan 25 te 8560 Wevelgem;
- Rational Belgium nv, Westpoort 62 te 2070 Zwijndrecht;
- Caestelyn BV, Biezenstraat 2 te 8430 Middelkerke.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 april 2021 om 10.00 uur.
Artikel 4: Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:
Nr.

Beschrijving

Gewicht

1

Prijs

50

2

Kwaliteit

25

3

Service & waarborg

14

3.1

Service

10

3.2

Waarborg

4

4

Opleiding (aanbod, organisatie, frequentie, kostprijs)

8

5

Overnameprijs oude toestellen

3

Totaal gewicht gunningscriteria:

100

2. OCMWR/2021/019 | Werkingstoelage 2020-2022 ESF project 4578779't Werkt 3 (bis): een project
ter bevordering van de integratie van allochtone werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
Bevoegdheid orgaan
Decreet lokaal bestuur
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van hrt ESF -oproep 457 werd het ESF project 't Werkt 3 op 14 juni 2019
ingediend. De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen (en Brussel) outreachende &
geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning
potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande
aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. De projecten dragen bij aan het algemeen
verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten
een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.
Promotor van het project is Kortrijk. Er werd een engagementsverklaring opgemaakt waarbij het OCMW
van Menen als projectpartner werd opgenomen. De engagementsverklaring werd door het Vast Bureau
op 05.06.2019 goedgekeurd. Het project werd in september 2019 door Vlaanderen goedgekeurd en
ging vanaf 01 januari 2020 van start om te eindigen op 31 december 2021. Omwille van het succes
van het ESF-project werd de periode verlengd tot 31 december 2022 ('t Werkt 3 bis).
Het engagement van het OCMW Menen in dit project bestaat uit:

- Lid zijn van de stuurgroep die samenkomt ter opvolging, evaluatie en activeren en de samenwerking
met de trajectbegeleiders maximaal faciliteren.
- Samenwerken met vzw De Poort die instaat voor de tewerkstelling van de trajectbegeleiders die de
trajecten in Menen voor hun rekening nemen.
- Het ter beschikking stellen en uitrusten van een werkplek en signaleren aan de projectleider. Het ter
beschikking stellen van lokaal of bureau voor vergaderingen.
- Mede-organisatie en deelname aan overkoepelende communicatie-activiteiten
- Tijdig aanleveren van informatie voor rapportages..
- Van de som van de loonkost en 40% forfait is er 20% co-financiering voor het aandeel van
Menen. De projectleider bepaalt het bedrag in functie van de case-load. Richtinggevend: bij 0,8 tot 1
VTE op B-niveau met gemiddelde anciënniteit bedraagt dit € 9.280 tot € 11.600 per jaar, bij een
caseload van 45 komt dit neer op € 206 tot € 258 per traject (all-in).
De doelgroep zijn werkzoekenden met een migratieachtergrond met de leeftijd meer dan 18 jaar. De
werkzoekenden zijn woonachtig in groot-Menen. Voorwaarde is dat er geen andere lopende
activeringsbegeleiding mag zijn. De doelstelling is om via actieve begeleiding eerste stappen naar werk
te realiseren voor de werkzoekende op maat in te zetten op mobiliteit, Nederlandse lessen, opleidingen,
stage en wijkwerken... om de stap naar werk te faciliteren. Streefdoel is effectieve tewerkstelling met
opvolging op de werkvloer en empowerment als werkzoekende.
Het traject binnen het ESF-project verloopt als volgt:
- outreachend + aanmeldingen (VDAB, OCMW, Rode Kruis opvangcentrum...)
- geïntegreerde begeleiding door het in kaart brengen van noden, verwachtingen, jobdoel en
randvoorwaarden.
- jobmatching, jobhunting, sollicitatie klaar maken
- ondersteuning bieden en doorverwijzing waar nodig
- nazorg
Cijfers 2020
In 2020 waren er 59 aanmeldingen, waarvan er effectief 35 werden opgestart. 20 dossiesr werden niet
opgestart door verschillende redenen: reeds werk gevonden, onbereikbaarheid, in begeleiding bij een
andere organisatie, geen geldige verblijfs- en arbeidsdocumenten...
Van de 35 dossiers zijn er nog 27 actief in begeleiding. 8 dossier werden afgesloten, waarvan 5 in een
langdurige tewerkstelling. Overige drie dossiers werden afgesloten wegens pensioen, verhuis naar
andere gemeente en geen medewerking meer.
De 27 actieve dossiers:
- 3 deelnemers worden verder opgevolgd tijdens hun tewerkstelling
- 5 deelnemers werken op regelmatige basis, maar onvoldoende duurzaam waardoor ze onder
begeleiding blijven.
- 1 deelnemer is momenteel in individuele beroepsopleiding, wat ook resulteert in een job
- 2 deelnemers volgen een beroepsverkennende stage
- bij 1 deelnemer is de indicering maatwerk opgestart
- 2 deelnemers volgden de alfaopleiding schoonmaak
- 11 deelnemers volgen Nederlandse taal NT2, 1 specifiek als voorbereiding op het hoger onderwijs
- 5 deelnemers zijn vaak inactief (door ziekte, onbereikbaarheid en zwangerschap)
Voor de co-financiering in deze samenwerkingsovereenkomst werd er in 2020 geen budget voorzien.
In het Vast Bureau van 5 juni 2019 werd beslist dit te voorzien via budgetwijziging op item activering.
Het concrete bedrag was nog niet gekend.
Voor het werkjaar 2020, 2021 en 2022 wordt er nu volgende co-financiering van het OCMW Menen
gevraagd (bedragen gekend).
- voor 2020: € 12.066,98 euro (er werd een bedrag vooropgesteld ten bedrage van 16.270,86 euro,

maar door Corona was er minder werkintensiteit)
- voor 2021 en 2022: telkens ongeveer € 32.166,06 euro per jaar
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De OCMW-raad keurt de co-financiering voor het ESF project 't Werkt goed. Het Vast
Bureau gaat akkoord om onderstaande bedragen te voorzien en uit te betalen.
Dit project werd reeds goedgekeurd in het Vast Bureau van 5 juni 2019. Het Vast Bureau ging akkoord
om dit budgettair te voorzien via budgetwijziging.
Nu zijn de concrete bedragen gekend :
- voor 2020: te betalen factuur van € 12.066,98 euro (er werd een bedrag vooropgesteld
ten bedrage van 16.270,86 euro, maar door Corona was er minder werkintensiteit)
- voor 2021 en 2022: telkens ongeveer € 32.166,06 euro

3. OCMWR/2021/008 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 maart
2021.
Bevoegdheid orgaan
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van de 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 van 3 maart
2021.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
Algemeen Directeur
(dig. get) Eric
Algoet
Ondertekend door Eric Algoet (Signature)
#$ondertekening1$#

Datum: 2021.05.06 18:32:50 CEST
Functie: Algemeen Directeur
Locatie: MENEN

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck
#$ondertekening2$#

Ondertekend door Tom Vlaeminck (Signa
Datum: 2021.05.07 12:24:38 CEST
Functie: Voorzitter Gemeenteraad
Locatie: MENEN

