Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 28
september 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, De Backer Ruben,
Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
D'heer Hilde, raadslid
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 22.06.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van
24/08/2020
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 24/08/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 24/08/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Kennisname opvolgingsrapportering 2020 gemeente en OCMW Berlare
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald art. 263 waarin wordt bepaald dat
voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen, meer bepaald art. 29 dat de inhoud van dit rapport bepaald;
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Gelet op het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen;
Overwegende de bespreking in het managementteam van 24/08/2020;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2020 van gemeente en OCMW
Berlare.
Artikel 2: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 3: Goedkeuren huren uniFLOWmodule op multifunctionals via raamcontract
multifunctionals van opdrachtencentrale provincie Oost-Vlaanderen
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikelen 77 en 78;
Gelet op het raadsbesluit van 2/03/2020 houdende het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur;
Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een aanbestedende
overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde
aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten dat
de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/10/2011 houdende de toetreding tot de opdrachtencentrale
van de provincie Oost-Vlaanderen voor een raamcontract multifunctionals en de beslissing van de
gemeenteraad dat OCMW Berlare eveneens van dit raamcontract mag afnemen;
Overwegende dat voormeld raamcontract nog steeds geldig is;
Gelet op het raadsbesluit van 2/03/2020 om multifunctionals te huren via de opdrachtencentrale van de
provincie Oost-Vlaanderen voor een raamcontract multifunctionals;
Overwegende de vraag van de administratie om het multifunctionalscontract uit te breiden met een
uniFLOW-module. De meerwaarde van deze module wordt gemotiveerd als volgt:
 Slechts 1 printer meer op computer, afdrukken op toestel dat dichtst in je buurt is
 Geen afdrukken meer die blijven liggen (= meer informatieveiligheid, besparing want minder
dubbel afdrukken)
 (Automatische) Rapportage van verbruik (per afdeling, gebruiker, …)
 Nodig voor uitgaande postproces via project LB365 (1 zelfde brief voor meerdere ontvangers)
Overwegende dat deze uitbreiding met de uniFLOW-module op vier multifunctionals wordt geraamd voor
vijf jaar op 5.407,20 euro (excl. btw), zijnde 1.081,44 euro per jaar (excl. 21% btw).
Overwegende dat deze uitgave is voorzien in het exploitatiebudget van OCMW Berlare (voor de toestellen
aan de zijde van het OCMW) en zal worden voorzien voor de komende jaren;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Het vast bureau toestemming te verlenen om het huidige contract multifunctionals uit te
breiden met een uniFLOW-module voor een geraamd bedrag van 5.407,20 euro (vijf jaar en excl. 21%
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btw) via het raamcontract ‘multifunctionals’ van opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen en dit
volgens de voorwaarden van het bestek van de provincie.
Artikel 2: Voorziet de nodige kredieten in de budgetten van de komende jaren.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel directeur en het diensthoofd
informatica.
Artikel 4: Maakt dit besluit bekend volgens de bepaling in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 4: Beslissen inzake tijdelijke verlenging verzekeringen OCMW Berlare
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het besluit van vast bureau van 7/08/2020 betreffende de aanstelling van een
consultancykantoor om de risico’s en verzekeringen van gemeente Berlare, OCMW Berlare en
Welzijnsvereniging Weldenderend door te lichten;
Overwegende dat het de bedoeling is om de verzekeringen van de 3 organisaties dichter naar elkaar toe
te brengen qua inhoud en looptijden;
Overwegende dat de polissen van de gemeente lopen tot 31/12/2021;
Overwegende dat het studiebureau de globale overheidsopdracht verzekeringen via overheidsopdracht
mededingingsprocedure met onderhandeling wenst te voeren om betere voorwaarden te kunnen
onderhandelen;
Overwegende dat deze procedure de nodige tijd in beslag neemt;
Overwegende dat de verzekeraars nog niet alle mandaten hebben doorgestuurd naar het studiebureau
en dit extra onvoorziene tijd in beslag neemt;
Overwegende dat de verzekeringsportefeuille van OCMW afloopt op 31/12/2020, maar dat deze
verzekeringen kunnen worden verlengd;
Overwegende dat de brandpolis en de polissen betreffende de voertuigen opgezegd zijn door de
verzekeraar en definitief aflopen op 31/12/2020;
Overwegende dat de brandpolis kan worden verlengd mits de premie wordt verhoogd van € 14.563,83
naar € 20.857,10 wegens de slechte schadestatistieken;
Overwegende dat het van belang is dat het bestuur te allen tijde verzekerd blijft en dat het een risico is
met de huidige procedure dat niet tijdig nieuwe verzekeringen kunnen worden afgesloten;
Overwegende dat hierom wordt voorgesteld om de verzekeringen die definitief aflopen op 31/12/2020
tijdelijk te laten verzekeren door Ethias voor 1 jaar en de verzekeringen die kunnen verlengd worden te
laten verlengen voor 1 jaar;
Overwegende dat de volledige verzekeringsportefeuille voor OCMW op jaarbasis meer dan € 30.000
bedraagt en dat het voorstel daarom wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende dat gedurende deze periode alle verzekeringen grondig zullen worden bestudeerd inzake
risico’s en polisvoorwaarden en dat de globale overheidsopdracht onverminderd wordt verder gezet;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
De verzekeringspolissen die definitief aflopen op 31/12/2020 tijdelijk te laten verzekeren door Ethias
gedurende 1 jaar (1 januari 2021 – 31 december 2021):
 Verzekering voertuigen
 Verzekering dienstverplaatsingen
Artikel 2
De verzekeringspolissen die aflopen op 31/12/2020 tijdelijk te laten verlengen gedurende 1 jaar (1
januari 2021 – 31 december 2021)
 Brandverzekering (verhoogde verzekeringsbedrag)
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Burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering informatica
Overige verzekeringen

Artikel 3
Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 5: Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst WZC en AZ Sint-Blasius (in het kader
van COVID)
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat de overheid,Zorg en Gezondheid, de opdracht gaf om een overeenkomst af te
sluiten tussen de Woonzorgcentra en een ziekenhuis in het kader van de coronacrisis;
Gelet op het voorstel om dit vanuit de Eerstelijnszone te organiseren, zodat niet ieder woonzorgcentrum
apart deze overeenkomst dient op te nemen;
Gelet op het addendum samenwerkingsovereenkomst Woonzorgcentrum Ter Meere en het AZ SintBlasius in het kader van Covid-19 en die van kracht zijn in een mogelijk volgende golf van de Covid
periode;
De overeenkomst is voornamelijk opgesteld vanuit het aangaan van dialoog en overleg;
De overeenkomst heeft betrekking op wederzijdse informatie-overdracht, ondersteuning van het
woonzorgcentrum bij corona, verstrekken van beschermingsmaterialen en zuurstof, levering van
testmateriaal, opleiding, advies en bijstand bij de testuitvoering, ondersteuning bij een tekort van
geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, ondersteuning palliatieve zorg en afspraken over het
eventueel inzetten van ziekenhuispersoneel in het woonzorgcentrum.
Gelet op het advies van het vast bureau in zitting van 4/09/2020;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Het addendum samenwerkingsovereenkomst Woonzorgcentrum Ter Meere en het AZ SintBlasius in het kader van Covid-19 goed te keuren.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis overgemaakt aan Eerstelijnszone ELZ-Dender en
aan AZ Sint-Blasius (Katelijne.Block@azsintblasius.be)
Artikel 3: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS van 8
december 2020 en bepalen standpunt OCMW Berlare
DE RAAD,
Gelet op art. 77, 78 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat het OCMW Berlare aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8
december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 waarbij Freddy
Schollaert werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Wim Arbijn als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de
agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432
DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de aangeduide vertegenwoordiger/
plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden
met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8
december 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing
van de OCMW-raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

Artikel 3:


Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan:
TMVS (p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent), per elektronische post via
20190611AVTMVS@farys.be;
de heer Freddy Schollaert en Wim Arbijn, per elektronische post.



Artikel 4: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
PUNT 7: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.19.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter OCMW
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