OVERZICHTSLIJST VAN DE VERGADERING VAN
DE RAAD VAN 14/03/2017

OVERZICHTSLIJST IN HET KADER VAN BESTUURLIJK TOEZICHT
VAN DE ZITTING VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14/03/2017

GOEDKEURING NOTULEN
1.

BO

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de Raad van 14/02/2017 worden goedgekeurd behoudens de opmerkingen die
opgenomen worden in de beraadslaging.

DRINGEND TOEGEVOEGD PUNT
BO

Vraag tot toevoeging van een agendapunt bij spoedeisendheid

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.

AKTENAME
BO

Kennisname van het ontslag van OCMW-Raadslid Kimberly Michel,
kennisname van de aanvaarding opvolger, van de eedaflegging in de handen
van de voorzitter van de Gemeenteraad en de installatie van het nieuwe
raadslid.

Op 3/3/2017 diende OCMW-raadslid Kimberly Michel bij de voorzitter van de gemeenteraad haar
ontslag in als OCMW Raadslid van het OCMW Halle.
Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit ontslag en van de aanvaarding van de
opvolger diens eedaflegging en de installatie van het nieuwe raadslid.

OPENBARE ZITTING
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2.

BO

Toekenning van eretitel

Een aftredende voorzitter of raadslid die zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes
jaar in hetzelfde OCMW heeft uitgeoefend kan door de Raad van Maatschappelijk Welzijn
gemachtigd worden tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat.
Aan de Raad wordt gevraagd voorgelegde eretitel goed te keuren.

3.

BO

Verlenging samenwerking Möbius.

De Raad van 14 juni 2016 keurde de samenwerking goed met Jobpunt Vlaanderen – Möbius om de
implementatie van het project “samenwerking Stad en OCMW” mee vorm te geven.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van het voorstel om deze
opdracht uit te breiden en te verlengen in tijd.

4.

FADI Gunning voor het leveren van bloemen voor diverse gelegenheden.
Kennisname gezamelijke gunning Stad Halle en goedkeuring aanpassing
reglement sociale voordelen OCMW Halle

Wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang –
opdrachtencentrale.
Raming van de opdracht: €1.500,- inclusief BTW (21%)/jaar – €4.500,- inclusief BTW (21%) 3 jaar
Bedrag van de opdracht: €1.930,20 - inclusief BTW (21%)jaar – €5.790,60- inclusief BTW (21%) 3
jaar
Duur van de opdracht: 01/03/2017-01/02/2020.
In het kader van het voeren van gezamenlijke aankoopdossiers door de Stad Halle en het OCMW
HALLE werd een opdracht door de Stad gevoerd als opdrachtencentrale voor het aankopen en
leveren van bloemen voor diverse gelegenheden voor de periode 2017 - 2019.
Voor het OCMW betreffen dit gelegenheidsboeketten, speciale boeketten, rouwkransen en
afzonderlijk verpakte rozen voornamelijk in het kader van het reglement sociale voordelen en de
werking binnen het departement Woonzorg.
In zitting van 20 januari 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen werd goedkeuring
verleend betreffende de raming, de procedure, het bestek en de lijst van de aan te schrijven
firma’s voor deze opdracht.
In zitting van 24 februari 2017 werd deze opdracht door het College van Burgemeester en
Schepenen gegund met ingang vanaf 01/03/2017.
Aan de Raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de gunning door de Stad Halle in dit
verband en haar goedkeuring te verlenen tot de aanpassing van het reglement sociale voordelen
van het OCMW Halle.
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5.

FADI Ten Hove lot 10 - totaalvernieuwing grootkeuken. Kennisname resultaten
gunningsprocedure - heraanbesteding.

Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 85.000 euro (excl. 6% BTW)
Duur van de opdracht: éénmalig
In zitting van de raad van 13/12/2016 werd de lastvoorwaarden, de raming en de lijst aan te
schrijven firma’s goedgekeurd.
Volgende firma’s werden geraadpleegd in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
Core Concept - Albert van Cotthemstraat 64, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
- Sabemaf Erembodegem Industriezone Zuid III Industrielaan 4, B-9320 Erembodegem
- Bossuyt Grootkeuken NV, Noordlaan 19 8520 Kuurne.
- Van Weert Service BVBA, Vluchtenburgstraat 1 bus 3, 2630 Aartselaar.
- Magec nv Kitchen Contractors, Qualitis Science Park Brussels West, Jean Burgers straat
7, 7850 Edingen.
Bij opening van offertes op 03/03/2017 bleek er slechts één inschrijving te zijn ingediend. Deze
inschrijving overschrijdt het grensbedrag van de onderhandelingsprocedure.
Aan de Raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de resultaten van de gunningsprocedure
en de opdracht te gaan heraanbesteden.

6.

WE

Huur werkplek in kantoren Sociaal Huis door PWA

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een dienst van de RVA waarbij langdurige
werklozen de gelegenheid krijgen bij te klussen bij privé-personen en niet-commerciële
instellingen (= klusjesdienst). Daarnaast kan je op het PWA informatie ontvangen omtrent federale
tewerkstellingsplannen.
Heden ter zitting wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met PWA Halle
voor het gebruik van een werkplek in het sociaal huis op maandag, dinsdag en woensdag.

7.

WE

SWOK - SVK Zuidkant renovatieploeg

De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen het SVK Zuidkant en het OCMW Halle betreffende
de organisatie van een renovatieploeg dient te worden aangepast vanaf 1/07/2017. Dit in kader
van de lagere subsidie die het SVK Zuidkant zal ontvangen van de provincie.

8.

WE

Woonwinkel/LOI - Patrimonium
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De huidige renovatie van de Pastorij te Buizingen, waarvan het einde voorzien is in april 2017,
creëert extra opvangplaatsen in de LOI werking van het OCMW Halle. Omwille van deze extra
plaatsen binnen de Pastorij dienen de andere LOI opvangplaatsen binnen het OCMW patrimonium
te worden afgebouwd. Hierdoor wordt er voorgesteld om een paar woningen op te zeggen en
enkele wissels door te voeren tussen woonwinkel, LOI en SVK Zuidkant.

GESLOTEN ZITTING
9.

PO

IMZ - Huishoudelijk medewerker - pensioenaanvraag met ingang van
01/08/2017.

Ter zitting van de raad van 04/07/1980 werd een medewerker benoemd als huishoudelijk
medewerker en dit met ingang vanaf 01/07/1980. Op 27/01/2017 hebben wij een schrijven mogen
ontvangen waarin zij de Raad kennis geeft met pensioen te willen gaan vanaf 01/08/2017.

10.

PO

Catering - keukenhulp - pensioenaanvraag met ingang van 01/06/2017.

Ter zitting van de raad van 13/07/2010 werd een medewerker benoemd als keukenhulp en dit met
ingang vanaf 01/09/2010. Op 31/01/2017 hebben wij een schrijven mogen ontvangen waarin zij
de Raad kennis geeft met pensioen te willen gaan vanaf 01/06/2017.

AKTENAME
11.

BO

Aktename.

 In bijlage de gemeenteraad beslissingen mbt meerjarenplan 2014 – 2019 herziening 3 en
Budget 2017.
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