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OPENBARE ZITTING
Departement Ondersteunende afdelingen
2.

BO

Verlenging samenwerking met Mondea.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In de Raad van 10 januari jl. werd er beslist om voor de opvang van de afwezigheid van de
technisch coördinator FADI samen te werken met Mondea via hun samenwerkingsverband
met Jobpunt. Deze samenwerking werd op de Raad van 12 september 2017 verlengd.
Mondea geeft ondersteuning aan organisaties en besturen op vlak van strategie en
organisatie. Deze samenwerking verloopt vruchtbaar.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van het voorstel de
samenwerking met Mondea te verlengen tot 30/06/2018.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
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Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
De beslissing van de Raad op 10/01/2017 betreffende samenwerking met Mondea.
De beslissing van de Raad op 12/09/2017 betreffende de verlenging van de samenwerking
met Mondea.
Advies en motivering:
Jobpunt Vlaanderen heeft een aantal samenwerkingsverbanden met firma’s die
ondersteuning bieden aan organisaties en besturen op vlak van strategie en organisatie. Zij
doen dit ondermeer door het aanbieden van interim-management.
De Raad keurde ter zitting van 10/01/2017 de samenwerking en op 12/09/2017 de verlenging
van de samenwerking goed met de firma Mondea, via Jobpunt Vlaanderen.
De technisch coördinator FADI, heeft een verlenging van zijn onbetaald verlof aangevraagd
(tot en met 31/07/2018). Daarnaast krijgt het integratieverhaal Stad en OCMW steeds meer
vorm en dienen hieromtrent een aantal belangrijke overgangsmaatregelen met betrekking tot
de technische dienst uitgewerkt en geïmplementeerd te worden.
Gezien het aantal grote projecten en dagelijkse werkzaamheden in combinatie met het
integratieverhaal is het opportuun om de samenwerking met Mondea te verlengen en dit
voor een gemiddelde van vier werkdagen per week.
Daar wij vennoot zijn van Jobpunt Vlaanderen dient er geen aparte procedure
overheidsopdrachten uitgeschreven te worden en kunnen wij een
samenwerkingsovereenkomst aangaan.
Het maximum geraamde bedrag van deze opdracht bedraagt € 50000 incl. BTW met een
doorlooptijd tot uiterlijk 30/06/2018. Hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien in het
exploitatiebudget beleidsdomein ondersteunende diensten op 01100/61670000.
De inzetbaarheid, effectieve prestaties en doorlooptijd zal zo efficiënt mogelijk invulling
krijgen en in nauw overleg gebeuren tussen de afdeling facilitaire diensten, directeur
ondersteunende afdelingen, secretaris en de transitiemanager facility – Liesje Borremans.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de verlenging van
de samenwerking met Jobpunt Vlaanderen – Mondea om het interim-management binnen de
facilitaire diensten in te vullen en dit tot maximum 30/06/2018.
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Financieel advies en Visum:
Het visum werd verleend dd. 01/12/2017.

Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad geeft haar goedkeuring de samenwerking met Mondea te verlengen tot
maximum 30/06/2018.

3.

BO

Coaching van interne projectmedewerker integratie door Möbius.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Op het Vast Bureau van 06/11/2017 werd beslist om de afdelingsverantwoordelijke sociaal
beleid, tijdelijke voltijde in te schakeling als projectmedewerker integratie voor 1 jaar vanaf
01/12/2017 met opdrachthouderschap die het integratietraject verder zal trekken.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van een
samenwerking met de firma Möbius om in te staan voor de coaching van deze
projectmedewerker integratie.
Juridische gronden:
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 89, § 1, 2° (limiet
van € 750.000,00 excl. btw niet bereikt);
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;
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
De wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
Raad voor maatschappelijk welzijn;
De Beslissing van de Raad van 14/06/2016 betreffende de samenwerking met Möbius via
joblink.
De Beslissing van de Raad van 14/03/2017 betreffende de verlenging van de samenwerking
met Möbius via joblink.
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De beslissing van het Vast Bureau van 06/11/2017 betreffende de aanstelling van een
projectmedewerker integratie.
Advies en motivering:
Zowel de Stad als het OCMW van Halle hebben de wens geuit om de samenwerking tussen
beide besturen in de toekomst te versterken met integratie als einddoel. In dit kader werd in
juli 2016 opdracht gegeven aan Möbius om dit proces mee te faciliteren en een blauwdruk uit
te tekenen. In 2017 werd de opdracht verlengd om de gewenste nieuwe (geïntegreerde)
organisatievorm voor de beide besturen te bepalen.
Op het Vast Bureau van 06/11/2017 werd beslist om de afdelingsverantwoordelijke sociaal
beleid, tijdelijke voltijds in te schakeling als projectmedewerker integratie voor 1 jaar vanaf
01/12/2017 met opdrachthouderschap die het integratietraject verder zal trekken.
Jobpunt Vlaanderen heeft een aantal samenwerkingsverbanden met firma’s die
ondersteuning bieden aan organisaties en besturen op vlak van strategie en organisatie. Zij
doen dit ondermeer door het aanbieden van onderseuning bij integratietrajecten.
Gezien wij vennoot zijn van Jobpunt Vlaanderen dient er geen aparte procedure
overheidsopdrachten uitgeschreven te worden en kunnen wij een
samenwerkingsovereenkomst aangaan.
De firma Möbius kan instaan voor deze opdracht. Zij voorzien een coaching in 2018 voor deze
projectmedewerker integratie, met een intensiteit van 1 dag om de 2 weken en tegen een
geraamde kostprijs van € 29 430,00 excl. BTW. Zij voorzien een korting van 1 mensdag op de
12 gepresteerde mensdagen.
Het OCMW zal de nodige stappen ondernemen om deze samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten als opdrachtgever en het geraamde bedrag van € 29 430,00 excl. BTW volledig ten
laste nemen.
Er werd budget voorzien op het exploitatiebudget beleidsdomein ondersteunende diensten
op 01192/61670000.
Aan de Raad wordt gevraagd het coaching traject opgeladen en bijlage goed te keuren.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 24/11/2017.

Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
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Art 1. De Raad geeft haar goedkeuring een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan via
Jobpunt Vlaanderen met Möbius voor het coaching project van de projectmedewerker
integratie en dit conform de modaliteiten opgenomen in bijlage van dit besluit.
Art 2. De opdracht waarvan sprake in artikel 1 heeft een geraamde kostprijs van 29.430,00
Euro excl. BTW. Er werd budget voorzien op het exploitatiebudget beleidsdomein
ondersteunende diensten op 01192/61670000.

4.

BO

IMZ - Bijkomende inschakeling interim zorgkundigen Zonnig Huis

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het Vast Bureau verleende haar toestemming om in 2017 gebruik te maken van interim
zorgkundigen in het WZC Zonnig Huis. Er wordt aan het Vast Bureau gevraagd om deze
werking verder te zetten in 2018.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De goedgekeurde personeelsformatie
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel - categorie 1-2-3
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – categorie 4
De wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
26/12/2013 Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.
Advies en motivering:
In de zitting van het Vast Bureau van 17/07/2017 gaf het Vast Bureau toestemming tot het
opstarten van een proefproject rond het werken met interim zorgkundigen.
De Vlaamse regering is volop bezig met het uitschrijven van nieuwe wetgeving met betrekking
tot uitzendarbeid binnen de Vlaamse en openbare sector. Er dienen echter nog een aantal
duidelijke afspraken gemaakt te worden met de vakorganisaties voordat dergelijke regeling
een feit zal zijn.
Interimarbeid in een openbare sector is heden dus strikt genomen niet mogelijk. Het kan
enkel binnen een zeer beperkt kader, met name voor de vervanging van contractuele
personeelsleden die geschorst zijn (opvang ziekte of afwezigheid contractuele
personeelsleden) en men is verplicht een procedure overheidsopdrachten uit te schrijven.
Jobpunt Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over het feit dat zij een raamcontract hebben
afgesloten met een aantal partners die uitzendarbeid kunnen aanleveren. Als aandeelhouder
van Jobpunt kunnen wij bijgevolg intekenen op deze raamovereenkomst en dienen wij zelf
geen procedure overheidsopdrachten te voeren.
Er wordt voorgesteld om via dit raamcontract van Jobpunt in te schrijven voor de functies van
zorgkundige en verpleegkundigen. Het uiteindelijke doel is nog steeds om personeel in
dienstverband aan te werven, doch wensen we - door het inschakelen van uitzendkrachten 5
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sneller in te spelen op kortstondige afwezigheden of korte periodes van onderbezetting. Dit
zal voor meer stabiliteit zorgen binnen de afdeling, de werkdruk onder controle houden en de
opbouw van overuren beperken.
Het Vast Bureau van 04/12/2017 gaf een gunstig advies, aan de Raad wordt gevraagd haar
goedkeuring te geven voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Jobpunt
Vlaanderen voor het aanleveren van uitzendarbeid.
Er werden kredieten voor deze opdracht voorzien op het exploitatiebudget rek.
61670000/09530 Erelonen advocaten, architecten, consultants.
Dit dossier zal tevens voor advies voorgelegd worden aan het BOC van 14/12/2017 om
vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Het Vast Bureau verleent een gunstig advies aan de raad met betrekking tot het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Jobpunt Vlaanderen voor het aanleveren
van uitzendarbeid.
Art 2. Dit dossier zal voor advies voorgelegd worden aan het BOC van 14/12/2017.

5.

BO

Goedkeuring aanpassing Rechtspositieregeling.

De Raad,
Aanleiding en doel:
De laatste wijziging aan de Rechtspositieregeling (RPR) dateert van 2016. Omwille van
verscheidene redenen dient de RPR aangepast te worden.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De goedgekeurde personeelsformatie
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel - categorie 1-2-3
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – categorie 4
De wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
26/12/2013 Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.
Artikel 92-94 Besluit Rechtspositieregeling
Artikel 151 Besluit Rechtpositieregeling
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Advies en motivering:
Volgende wijzigingen werden aangebracht aan de RPR voor het gemeentepersoneel:
Opmerkingen Gouverneur
De Gouverneur maakte bij schrijven d.d. 15 december 2014 een aantal opmerkingen
over bij onze RPR. Deze eerder kleine opmerkingen werden niet verwerkt bij de
vorige aanpassing RPR (2016), maar werden nu wel mee verwerkt.
Wijziging regelgeving
De niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking werd afgeschaft en in de plaats kwam
het Vlaams Zorgkrediet en wijzigingen aan de regeling inzake het onbetaald verlof.
Bij princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen en het Vast
Bureau werden de modaliteiten inzake het Vlaams Zorgkrediet en het onbetaald
verlof goedgekeurd, na syndicaal overleg, gezien deze ingang vonden op 1 februari
2017.
Opdrachthouderschap
Het besluit van de Vlaamse regering inzake de RPR voorzag de mogelijkheid om
opdrachthouderschap te voorzien in de lokale RPR. Bij de opmaak van onze RPR werd
in 2008 beslist om dit niet te voorzien. Intussen bleek dat opdrachthouderschap
tegemoet kon komen aan bepaalde noden. Het college van burgemeester en
schepenen en het Vast Bureau besliste daarom bij princiepsbeslissing om
opdrachthouderschap te voorzien.
Gelijkschakeling Hr-producten en –processen met het oog op de integratie
tussen de stad en het OCMW.
De verschillende Hr-producten en –processen in de stad en het OCMW werden
opgelijst, met het doel de verschillen weg te werken. Het college en Het Vast Bureau
ging akkoord om vanaf 1 januari 2017 op eenzelfde manier tewerk te gaan en waar
nodig de RPR aan te passen.
Zo kan het personeelslid voortaan onmiddellijk onbetaald verlof als gunst, zonder dat
het jaarlijks verlof opgebruikt moet worden. Er gebeurt ook geen aanrekening meer
op het saldo jaarlijks verlof en vanaf 1 januari 2018 zal de berekening van het salaris
gebeuren op basis van gepresteerde dagen (systeem van het Vlaamse
Personeelsstatuut) in plaats van in dertigsten.
Het voorstel is om, gezien de aanpassingen die op til zijn mbt het nieuwe lokale decreet - het
naderende einde van deze legislatuur en het OCMW personeel met categorie 1, 2 en 3
automatisch onder het toepassingsgebied van de RPR van het gemeentepersoneel valt, de
tekst Rechtspositieregeling OCMW categorie 1, 2 en 3 niet aan te passen maar deze van het
gemeentepersoneel te hanteren (daar waar college staat dienen wij dit te interpreteren als
Vast Bureau of voorzitter – daar waar gemeenteraad staat dienen wij dit te interpreteren als
OCMW Raad).
De aanpassingen in de rechtspositieregeling zullen wel moeten aangebracht worden in de
rechtspositieregeling voor onze personeelsleden van categorie 4 (departement woonzorg en
catering). Wij wachten echter de formele goedkeuring af van dit dossier voordat wij de
nodige aanpassingen zullen aanbrengen in deze RPR en leggen deze vervolgens ter
goedkeuring voor aan het BOC en de OCMW Raad.
Het Vast Bureau verleende een positief advies ten aanzien van de voorgestelde wijziging van
de rechtspositieregeling zoals opgenomen in bijlage van dit besluit.
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Het College van burgemeester en Schepenen heeft dit dossier goedgekeurd ter zitting van
vrijdag 17 november jl.
De ontwerptekst RPR werd reeds bij het vorig syndicaal overleg overgemaakt aan de
syndicale organisaties zodoende ze voldoende tijd hebben om de wijzingen door te nemen
tegen het overleg in december 2017.
Ook werd de tekst reeds voor pré-advies overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
We ontvingen twee kleine tekstuele opmerkingen welke reeds verwerkt werden in de tekst.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de voorgestelde
wijzigingen van de rechtspositieregeling in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad verleend haar goedkeuring ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de
rechtspositieregeling zoals opgenomen in bijlage van dit besluit.

6.

FIDI

Financieel - Meerjarenplanning 2014-2019 Herziening 4.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW – decreet schrijft voor dat elk OCMW-bestuur een meerjarenplanning dient op te
stellen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie en bestaat uit een
beleidsmatig luik (de strategische nota met beleidsdoelstellingen) en het financieel luik (de
financiële nota). Een derde luik omvat de toelichting.
Er werd een herziening van de meerjarenplanning opgesteld voor de periode 2014 – 2019.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus voor gemeenten, provincies en OCMW ‘s.
Het ministerieel besluit dd. 01/10/2010 betreffende de beleids- en beheercyclus gemeenten,
provincies en OCMW ‘s.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012 tot wijziging van het BBC-besluit.
Het ministerieel besluit dd. 26/11/2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van
01/10/2010 betreffende de beleids- en beheercyclus gemeenten, provincies en OCMW ‘s.
Beslissingen Raad meerjarenplanning 2014 – 2019 van voorgaande jaren.
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Positief advies van MAT-leden op vergadering van 17/10/2017.
Beslissing preadvies meerjarenplanning 2014 – 2019 herziening 4 van VB 06/11/2017.
Beslissing preadvies meerjarenplanning 2014 – 2019 herziening 4 van Raad 14/11/2017.
Advies en motivering:
Aan de Raad wordt voorgesteld haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de
meerjarenplanning 2014-2019 herziening 4.
Dit ontwerp werd reeds voorgelegd aan het Vast Bureau van 06/11/2017 en de Raad van
14/11/2017 en er werd telkens een positief preadvies verleend.
Het College van burgemeester en schepenen heeft het voorstel op 08/12/2017 goedgekeurd.
Na goedkeuring van de Raad zal de meerjarenplanning, in het kader van bijzonder toezicht,
schriftelijk overgemaakt worden aan de Gemeenteraad en aan de provinciegouverneur. Een
digitale versie zal opgestuurd worden naar de Vlaamse Regering.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad neemt kennis van de meerjarenplanning 2014-2019 herziening 4 en verleent
haar goedkeuring.
Art 2. Het dossier wordt na gunstig advies van de Raad, in het kader van bestuurlijk toezicht,
integraal overgemaakt zal worden aan de provinciegouverneur, de Gemeenteraad en de
Vlaamse Regering.

7.

FIDI

Financieel - Budget 2018.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW decreet schrijft voor dat elk OCMW-bestuur een budget dient op te stellen. Het
budget bestaat uit een beleidsnota (beleidsdoelstellingen), een financiële nota
(exploitatiebudget, liquiditeitenbudget en investeringsbudget) en een toelichting.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus voor gemeenten, provincies en OCMW ‘s.
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Het ministerieel besluit dd. 01/10/2010 betreffende de beleids- en beheercyclus gemeenten,
provincies en OCMW ‘s.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012 tot wijziging van het BBC-besluit.
Het ministerieel besluit dd. 26/11/2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van
01/10/2010 betreffende de beleids- en beheercyclus gemeenten, provincies en OCMW ‘s.
Het ministerieel besluit betreffende de digitale rapportering dd. 09/07/2013.
Positief advies van MAT-leden op vergadering van 17/10/2017.
Beslissing preadvies meerjarenplanning 2014 – 2019 herziening 4 VB 06/11/2017.
Beslissing preadvies meerjarenplanning 2014 – 2019 herziening 4 Raad 14/11/2017.
Beslissing meerjarenplanning 2014-2019 herziening 4 Raad 12/12/2017.
Advies en motivering:
Aan de Raad wordt voorgesteld haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van het budget
2018.
Dit ontwerp werd reeds voorgelegd aan het Vast Bureau van 06/11/2017 en de Raad van
14/11/2017 en er werd telkens een positief preadvies verleend.
Het College van burgemeester en schepenen heeft het voorstel op 0 8/12/2017 goedgekeurd.
Na goedkeuring van de Raad zal het budget, in het kader van bijzonder toezicht, schriftelijk
overgemaakt worden aan de Gemeenteraad en aan de provinciegouverneur. Een digitale
versie zal opgestuurd worden naar de Vlaamse Regering.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad neemt kennis van het budget 2018 en verleent haar goedkeuring.
Art 2. Het dossier wordt na gunstig advies van de Raad, in het kader van bestuurlijk toezicht,
integraal overgemaakt zal worden aan de provinciegouverneur, de Gemeenteraad en de
Vlaamse Regering.

8.

FADI

Aankoop percelen te Halle, deelperceel van sectie F 19 E44. Goedkeuring
ontwerpakte.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In zitting van de raad van 9 mei 2017 werd principieel ingestemd met de verwerving van een
perceel grond van het Gemeenschapsonderwijs, GO!, gelegen achter het Woonzorgcentrum
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Zonnig Huis, met het oog op de inrichting van een brandweg rond de toekomstige campus
met de nieuwe assistentiewoningen.
Het Gemeenschapsonderwijs, GO!, ging ondertussen akkoord met de in de raadsbeslissing
gestelde voorwaarden.
Aan de raad wordt voorgesteld de huidige ontwerp-verkoopovereenkomst, te verlijden voor
de Vlaamse Overheid, Vastgoedtransacties, goed te keuren.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen
De omzendbrief 12 februari 2010 aangaande de vervreemding van onroerende goederen door
lokale besturen.
De raadsbeslissing dd. 09/05/2017 houdende het principieel akkoord voor aankoop van een
deelperceel gelegen naast het Zonnig Huis, kadastraal gekend Sectie F 19 E 44 en een
geraamde oppervlakte van 250m².
Advies en motivering:
Beëdigd landmeter Filip Branckaert werd aangesteld voor opmeting van het bewuste perceel.
Op 15/06/2017 werd het opmetingsplan (2 a71ca) evenals de pre-kadastratie van deze
afsplitsing ontvangen.
Deze gegevens werden bijkomend overgemaakt aan de dienst infrastructuur van het
Gemeenschapsonderwijs, GO! Er werd overeenstemming gevonden binnen de raad van
bestuur van het Gemeenschapsonderwijs. Het dossier werd dan overgeheveld naar de
afdeling Vastgoedtransacties, Vlaamse overheid voor finalisering.
Ondertussen werd van de betrokken Vlaamse commissaris, Gertjan Droeshout, welke
optreedt als notaris in deze, een ontwerpovereenkomst bekomen. Hierbij wordt het perceel
door het OCMW verworven ten algemeen nut, voor het creëren van een brandweg op de
nieuwe site en dit voor een aankoopsom van € 65.000,-.
Zodoende is er geen impact te verwachten op de lopende procedure voor bouwvergunning
van de nieuwe assistentiewoningen.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 01/12/2017.
Budget is toereikend in 2018 (2014-2019/1 sub 17), het dossier werd sneller afgehandeld. De
nodige correcties worden later toegepast via een budgetaanpassing.
Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad voor maatschappelijk welzijn geeft hierbij zijn goedkeuring betreffende de
ontwerp verkoopovereenkomst (hierbij aangehecht) voor een perceel grond met een
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oppervlakte van 2a 71ca te nemen uit een perceel kadastraal Sectie F 19 E 44P0000 –
geprekadastreerd door Patrimoniumdocumentatie onder referte 23027/10294 – gereserveerd
individueel perceel indentificatienummer 0019N54P0000.
Art 2. Voorzitter en Secretaris zijn ingevolge de organieke wet en het decreet betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gemachtigd om deze akte te
ondertekenen.

9.

FADI

Toetreding tot het raamcontract VVSG postdiensten. Bekrachtiging bestek.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: aanbesteding – toetreding tot raamcontract VVSG Postdiensten
Raming van de opdracht:
Jaarlijks € 50.000,- (excl. BTW) – frankeerkost vrijgesteld ophaling ten huize 21 %
Duur van de opdracht: 48 maand
In toepassing van de vrijmaking van de brievenpostdiensten in België werd door de VVSG een
raamcontract postdiensten opgesteld. De VVSG treedt hierbij op als aankoopcentrale ten
behoeve van de lokale besturen.
Zowel Stad Halle als OCMW Halle dienen een nieuwe opdracht te voeren. Beide besturen
kunnen bijgevolg instappen op het raamcontract.
In Raadszitting 08/08/2017 werd besloten tot toetreding tot het raamcontract Postdiensten
van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.
Huidige voorstel betreft de bekrachtiging van het bestek en de bijhorende modaliteiten voor
deze opdracht.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 89, § 1, 2°
(limiet van € 750.000,00 excl. btw niet bereikt);
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor maatschappelijk welzijn;
De beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 08/08/2017 houdende de
toetreding tot het raamcontract postdiensten.
Advies en motivering:
VVSG – liet ons weten per schrijven van 26/06/2017 een opdracht voor te bereiden waarin zij
als aankoopcentrale zullen fungeren voor een raamcontract Postdiensten.
Zowel Stad Halle als OCMW Halle wensen gezamenlijk te participeren in deze
aankoopcentrale en dit voor de aspecten universele dienst: nationale en internationale
zendingen (zowel regulier als aangetekend).
Voor het aspect niet-geadresseerde huis-aan-huis zendingen wordt heden geopteerd voor een
voorbehouden opdracht sociale economie. Dit betreft een opdracht tegen aangenomen
factuur. In het kader van de integratie oefening met de stad dient dit eveneens gebundeld te
worden.
In raadzitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 08/08/2017 werd besloten tot de
gezamenlijke toetreding tot het raamcontract postdiensten van de VVSG.
Per mailbericht van 20/11/2017 liet VVSG weten dat het bestek dienaangaande werd
gefinaliseerd en ter publicatie verzonden aan het Europees publicatieblad.
De opdracht betreft een raamcontract voor universele postdiensten zoals genormaliseerd
door het BIPT, waarbij VVSG optreedt als aankoopcentrale voor het plaatsen van de opdracht.
Elk individueel Vlaams Bestuur kan zelf beslissen of ze toetreden. Er bestaat hiertoe geen
verplichting tot gunning bij de individuele besturen.
De niet-geadresseerde huis-aan-huis zendingen zijn niet opgenomen in het bestek.
De opdracht zal worden geplaatst als openbare procedure – e-tendering - met een looptijd
van 48 maand. Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst waarbij de eenheidsprijzen voor
de verschillende posten forfaitair zijn.
Volgende gunningscriteria zullen van toepassing zijn op de opdracht:
•
Prijs: 40%
•
Plan van aanpak: 20%
•
Kwaliteit en duurzaamheid: 20%
•
Uitvoeringstermijn: 10%
Offertes dienen uiterlijk 08/01/2017 te worden ingediend bij VVSG.
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het exploitatiebudget: 61685100 - 01192
Verzendingskosten Facilitaire Dienst.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 24/11/2017.
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Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De Raad bekrachtigd bij deze het raamcontract met als voorwerp ‘Raamcontract voor
de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen’ zoals opgesteld door VVSG.
Art. 2: Na gunning (sluiting en wachttijd) van het raamcontract door de Vlaamse Vereniging
van Steden en Gemeenten zal een nieuwe raadsbeslissing genomen worden voor de sluiting
van een individueel contract met de aangeduide dienstverlener (afname binnen het
raamcontract.)
Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten
voorzien op het exploitatiebudget: 61685100 - 01192 Verzendingskosten Facilitaire Dienst.

10. FADI

Gunning - vervanging vaatwasmachine Van Koekebeek

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 13.000 euro, exclusief BTW – 15.730 euro, inclusief BTW (21%)
Bedrag van de opdracht: 13.903 euro, exclusief BTW – 16.822,63 euro, inclusief BTW (21%)
Duur van de opdracht: éénmalig
In Raadszitting van 10/10/2017 werd de gunningswijze vastgesteld voor de levering en
plaatsing van een vaatwasmachine in Van Koekenbeek
Volgende firma ‘s werden in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking hiervoor
geraadpleegd:
- Eliona NV, Schaarbeeklei 638 te 1800 Vilvoorde,
- Maes Inox, Hippodroomstraat 113 te 8530 Harelbeke,
- Decomac NV, Gotevlietstraat 38 te 8000 Brugge.
Eliona NV diende een offerte in. Maes Inox diende geen offerte in. Decomac NV heeft niet
gereageerd op onze prijsaanvraag.
Juridische gronden:
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 89, § 1, 2° (limiet
van € 750.000,00 excl. btw niet bereikt);
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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;
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
De wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
Raad voor maatschappelijk welzijn;
De beslissing van de raad van 10 oktober 2017 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden en de wijze van gunning van de opdracht “vervanging vaatwasmachine Van
Koekenbeek”.
Advies en motivering:
De firma Eliona NV diende een offerte in, conform de vereisten van ons lastenkohier, voor het
leveren en plaatsen van één inox voorwastafel, één energiezuinige doorschuifvaatwasser van
het merk Winterhalter type PT-L Energy Plus en één inox uitvoertafel ten bedrage van 13.903
euro, exclusief 21% BTW.
De firma Maes Inox bracht een plaatsbezoek maar besliste finaal om geen offerte in te dienen.
De firma Decomac toonde geen interesse in deze opdracht.
Er wordt dan ook voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan de firma Eliona NV,
Schaarbeeklei 638 te 1800 Vilvoorde voor een bedrag van 13.903 euro, excl. BTW – 16.822,63
euro, incl. 21% BTW.
De benodigde kredieten voor deze opdracht werden in het volgende investeringsproject
binnen de meerjarenplanning voorzien: 2014-2019/3 25 (Vaatwas VKB). Het tekort aan
budget, zijnde 1.822,63 euro, dient met de eerste budgetwijziging in 2018 voorzien te
worden.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 01/12/2017.
Tekort zal weggewerkt worden bij een volgende budgetaanpassing in 2018.
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De opdracht met als voorwerp “vervanging vaatwasmachine Van Koekenbeek” wordt
na onderhandelingsprocedure gegund aan de volgende firma: Eliona NV, Schaarbeeklei 638 te
1800 Vilvoorde voor een bedrag van 13.903 euro, excl. BTW – 16.822,63 euro, incl. 21% BTW.
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Art. 2: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten in
volgende investeringsprojecten voorzien: 2014-2019/3 25 (Vaatwas VKB). Het tekort aan
budget, zijnde 1.822,63 euro, dient met de eerste budgetwijziging in 2018 voorzien te
worden.

11. FADI

Beëindiging opdracht in onderling overleg.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In zitting van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09/08/2016 werd het bestek
goedgekeurd voor aanduiding van een ontwerper voor de aanpassingswerken aan de
dementietuin en de creatie van een tuinberging.
In zitting van de raad van 13/12/2016 werd deze opdracht gegund aan Aros Bvba,
Scheepswerfkaai 1/0001 te HALLE. Dit dossier werd vanaf het ingediende schetsontwerp
voorbereid tot het stadium van voorontwerp, inclusief grondsonderingen en
stabiliteitsontwerp.
Ondertussen werd de opdracht voor de bouw van de assistentiewoningen met ondergrondse
parkeergarage gegund in raadszitting van 12 jul 2016 aan de firma TV License to Build – De
Jong Gortemaeker Algra verder uitgewerkt tem fase bouwvergunning.
Om beide ontwerpen en vooral de uitvoering op elkaar af te stemmen en te faseren werd op
26/10/2017 een overleg gehouden tussen beide ontwerpteams. Tijdens dit overleg bleek de
uitvoering van de bepaalde delen van de assistentiewoningen (nieuwe brandweg, keermuren,
buitenaanleg) onlosmakelijk verbonden met de realisatie van de dementietuin. Een
gelijktijdige uitvoering door dezelfde aannemer blijkt noodzakelijk en bijgevolg opname van
deze werken in het bestek voor de bouw van de assistentiewoningen.
Aan de raad wordt voorgesteld om de beëindiging van de huidige ontwerpopdracht goed te
keuren.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
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vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
De beslissing van de raad van 07/08/2016 betreffende de vaststelling van de voorwaarden en
de wijze van gunning van de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de
dementietuin.
Advies en motivering:
In zitting van de raad van 13/12/2016 werd deze opdracht gegund aan Aros Bvba,
Scheepswerfkaai 1/0001 te HALLE. Dit dossier werd vanaf het ingediende schetsontwerp
voorbereid tot het stadium van voorontwerp, inclusief grondsonderingen en
stabiliteitsontwerp.
Het ereloon hiervoor betrof een percentage op de uitvoeringskost, heden een indicatieve
raming €337.366,00 - excl. BTW (6%).
Ondertussen werd de opdracht voor de bouw van de assistentiewoningen met ondergrondse
parkeergarage gegund in raadszitting van 12 jul 2016 aan de firma TV License to Build – De
Jong Gortemaeker Algra verder uitgewerkt tem fase bouwvergunning.
Om beide ontwerpen en vooral de uitvoering ervan op elkaar af te stemmen en te faseren
werd op 26/10/2017 een overleg gehouden tussen beide ontwerpteams. Tijdens dit overleg
bleek de uitvoering van de bepaalde delen van de assistentiewoningen (nieuwe brandweg,
keermuren, buitenaanleg) onlosmakelijk verbonden met de realisatie van de dementietuin.
Zowel voor het slopen van de huidige dementietuin, als voor het verlagen van het niveau van
de brandweg is er een tijdelijke grondkering nodig ter hoogte van de bestaande tuinmuren
rond het WZC. Deze grondkering kan evenwel nog niet op de definitieve plaats worden gezet
gezien de inrichting van de brandweg en de bijhorende keerwanden binnen het project van de
assistentiewoningen. Dit laatste is normaliter evenwel gefaseerd binnen het project van de
assistentiewoningen bij het gedeelte van de buitenaanleg – na het realiseren van de
hoofdbouw.
Bij het overleg tussen beide ontwerpteams bleek dat een gelijktijdige uitvoering door dezelfde
aannemer het meest kostenefficiënt en meest logisch naar fasering van werken. Er werd
bijgevolg geconcludeerd dat de opname van deze werken in het bestek voor de bouw van de
assistentiewoningen aangewezen is.
Een samenwerking tussen beide ontwerpteams is niet wenselijk geacht naar afbakening van
verantwoordelijkheden, er werd door Aros Bvba dan ook een voorstel geopperd om zijn
opdracht te beëindigen mits het voldoen van een rechtvaardige honorariumafrekening van
Aros, minstens evenredig met de tot op heden geleverde prestaties en de reeds gemaakte
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kosten aan onderaannemers en dergelijke. Er werd dan ook verzocht aan Aros Bvba om een
afrekening te maken tot op heden.
Volgende randvoorwaarden werden geformuleerd:
1. De afrekening van de door Aros bvba geleverde prestaties voor het project van de
dementietuin, ten bedrage van €5.773,99, exclusief BTW, wordt door het OCMW
aanvaard tot slot van alle rekeningen.
2. Aros zal een bundel klaarmaken van de voornaamste documenten die tot op heden
opgemaakt zijn geweest. De inhoud van de door Aros bvba opgemaakte documenten
en berekeningen worden aangeleverd ten titel van inlichting. De opvolgende architect
draagt de volle verantwoordelijkheid bij eventueel gebruik van deze documenten,
zowel op vlak van concept, als van uitvoering.
3. Aros bvba zal, na betaling van het honorarium, ten bedrage van €5.773,99, exclusief
BTW, geen aanspraak maken m.b.t. enige schadevergoeding wegens het opzeggen van
de architectuuropdracht.
Aan de Raad wordt voorgesteld om de beëindiging van de huidige ontwerpopdracht met
AROS BVBA goed te keuren en de afrekening van erelonen ten bedrage van €5.773,99,
exclusief BTW, tot slot van alle rekeningen goed te keuren.
De benodigde kredieten voor deze opdracht werden in het volgende investeringsproject
binnen de meerjarenplanning voorzien: 2014-2019/3
9 - 22911000 Inrichtingen
gebouwen - bedrijfsmatige MVA
09530 - Dementietuin.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 01/12/2017.
Het budget zal aangepast worden bij een volgende budgetwijziging.
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De opdracht met als voorwerp Heraanleg dementietuin, multifunctionele berging –
aanstellen ontwerper “gegund in raadszitting van 13/12/2016 aan AROS bvba wordt
stopgezet.
Art. 2: De afrekening van erelonen ten bedrage van €5.773,99, exclusief 21 % BTW wordt
goedgekeurd tot slot van alle rekeningen. AROS BVBA wordt ontslagen van elke
verantwoordelijkheid inzake het ontwerp en uiteindelijke uitvoering van het project
dementietuin.

12. FADI

Toetreding tot virtuele centrumsteden. Goedkeuring samenwerkingsprotocol.

De Raad,
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Aanleiding en doel:
In zitting van de gemeenteraad van de Stad HALLE van 24 november 2015 werd de toetreding
tot het samenwerkingsprotocol ICT en e-governement met het autonoom provinciebedrijf
VERA goedgekeurd en dit voor een periode van 6 jaar.
In hetzelfde besluit staat de intentie om ook het OCMW mee in de samenwerking te trekken
op ICT vlak in het kader van de samenwerking tussen beide besturen. Volgens het protocol
dienen echter eerst de gemeenten een overeenkomst te sluiten en kunnen daarna ook de
andere besturen op haar grondgebied toetreden op voordracht van het gemeentebestuur.
VERA signaleert ons dat voor afname van alle raamcontracten te benutten vanuit het Virtuele
Centrumsteden samenwerkingsverband er nog een formele goedkeuring door het OCMW
noodzakelijk is.
Aan de Raad wordt voorgelegd om conform de intentiebeslissing op de gemeenteraad
eveneens als OCMW HALLE toe te treden tot het samenwerkingsverband Virtuele
Centrumsteden en het samenwerkingsprotocol hierbij goed te keuren.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61.
Advies en motivering:
Stad Halle, Gemeente en OCMW Beersel, Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw en
Gemeente en OCMW Dilbeek zijn toegetreden tot de Virtuele Centrumsteden Lambiek, een
samenwerkingsprotocol ICT binnen de schoot van het Autonoom Provinciebedrijf VERA.
Vooraleer te kunnen afnemen van de raamcontracten binnen de schoot van het
samenwerkingsprotocol ICT dient de toetreding van OCMW HALLE geformaliseerd te worden
en dient de samenwerkingsovereenkomst Lambiek te worden goedgekeurd op de Raad.
Aan het samenwerkingsverband op zich is geen enkele kost verbonden.
Er wordt voorgesteld aan de Raad om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de
overige toegetreden besturen zijnde de Stad Halle, Gemeente en OCMW Beersel, Gemeente
en OCMW Sint-Pieters-Leeuw en Gemeente en OCMW Dilbeek, en het autonoom
provinciebedrijf VERA, samen de Virtuele Centrumsteden Lambiek en dit volgens het ontwerp
van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
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Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst genaamd samenwerkingprotocol ICT af te sluiten met
de Stad Halle, Gemeente en OCMW Beersel, Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw en
Gemeente en OCMW Dilbeek, en het autonoom provinciebedrijf VERA, samen de Virtuele
Centrumsteden Lambiek volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van
dit besluit.
Art 2. Secretaris en Voorzitter worden gevolmachtigd om de in bijlage gevoegde
samenwerkingsprotocol te ondertekenen. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van
deze beslissing.

13. BO

verkiezing afvaardiging voor de virtuele centrumsteden.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW Halle is lid van de virtuele centrumsteden Lambiek. In dit kader wordt het OCMW
Halle uitgenodigd voor deelname aan het beheerscomité en de stuurgroep van de virtuele
centrumsteden Lambiek.
De Raad dient bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het
OCMW Halle.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Halle.
De beslissing van de Raad van 12/12/2017 betreffende toetreding tot virtuele centrumsteden.
Advies en motivering:
Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 2 afgevaardigden van het OCMW
aan te duiden, 1 vertegenwoordiger voor deelname aan het beheerscomité van de virtuele
centrumsteden Lambiek en diens plaatsvervanger.
Daarnaast dienen wij tevens 2 mensen af te vaardigen voor deelname aan de stuurgroep van de
virtuele centrumsteden Lambiek.
Conform artikel 61 van het huishoudelijk reglement kan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
als vertegenwoordigers van het OCMW deskundigen aanduiden die geen lid zijn van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn. De OCMW deskundigen maken deel uit van het OCMWpersoneel en worden voorgedragen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
In dit kader wordt voorgesteld om de secretaris en een personeelslid van de facilitaire dienst,
meer bepaald een ICT-medewerker af te vaardigen voor deelname aan de stuurgoep van de
virtuele centrumsteden Lambiek.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
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Stemming vertegenwoordiger: resultaat 8 stemmen voor Christophe Merckx.
Freddy Busselot vervoegt de zitting.
Stemming plaatsvervanger: resultaat 7 stemmen voor Freddy Busselot, 1 stem voor
Christophe Merckx en 1 stem voor Kjell Bosmans.
Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: Op basis van de geheime stemming volgende persoon aan te duiden als afgevaardigde
lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in het beheerscomité van de virtuele
centrumsteden Lambiek:
 Christophe Merckx, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle als vertegenwoordiger van
het OCMW Halle in het beheerscomité van de virtuele centrumsteden Lambiek.
Art. 2: Op basis van de geheime stemming volgende persoon aan te duiden als
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in het
beheerscomité van de virtuele centrumsteden Lambiek:
 Freddy Busselot, wonende in de V. Demesmaekerstraat 66 te 1500 Halle als
plaatsvervangende vertegenwoordiger van het OCMW Halle in het beheerscomité van
de virtuele centrumsteden Lambiek.
Art. 3: De secretaris en een personeelslid van de facilitaire dienst, meer bepaald een ICTmedewerker af te vaardigen in de stuurgroep van de virtuele centrumsteden Lambiek.
Art. 4: De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.

14. PO

PO - Eindejaarstoelage en attractiviteitspremie 2017 - individuele toekenning.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Conform de bepalingen van de rechtspositieregeling met betrekking tot de eindejaarstoelage
en in uitvoering van de principebeslissing tot toekenning van de attractiviteitspremie voor
2005 en volgende jaren dienen de bedragen voor 2017 individueel te worden vastgesteld.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De goedgekeurde personeelsformatie.
De rechtspositieregeling voor het OCMW – personeel categorie 1,2 en 3
De rechtspositieregeling voor het OCMW – personeel categorie 4
Het sectoraal akkoord 2005-2007 en 2008-2013 waarbij aan lokale besturen de verplichting
wordt opgelegd om met ingang van het jaar 2006 de eindejaarstoelage te verhogen met een
forfaitair bedrag, doch waarbij het personeel van de federaal gefinancierde
gezondheidsinstellingen uitgesloten wordt van deze maatregel omdat zij recht hebben op een
attractiviteitspremie.
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Het federaal gezondheidsakkoord dd. 18.07.2005 en het akkoord voor het personeel van de
lokale en provinciale besturen dd. 25.10.2005
Het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren – publieke sector dd. 18
juli 2005 afgesloten in Comité A.
De princiepsbeslissing van de raad tot toekenning van de attractiviteitspremie voor 2005 en
volgende jaren.
Advies en motivering:
Eindejaarstoelage 2017
Ten gevolge van de verankering van de berekening van de eindejaarstoelage in de
rechtspositieregeling is het niet langer noodzakelijk hiervoor een formele beslissing te laten
nemen. De eindejaarstoelage wordt vastgesteld en uitbetaald naar analogie met de
uitbetaling van het salaris.
Doch wensen wij voor de volledigheid de raad in kennis te stellen van de berekeningswijze
met betrekking tot de eindejaarspremie.
Conform de bepalingen van de rechtspositieregeling met betrekking tot de eindejaarstoelage
(Titel 7, Hoofdstuk 2- afdeling 3) bestaat deze uit twee componenten:
1. Het veranderlijk gedeelte: 2,5% van het jaarsalaris aangepast volgens de
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober
van het in aanmerking te nemen jaar.
2. Het forfaitaire gedeelte: 1272,87 euro
a. Het forfaitaire gedeelte voor het jaar 2017 374,13 euro.
b. Het gedeelte dat werd toegekend ingevolge artikel 98, 1°, c van het Besluit
rechtpositieregeling OCMW dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan
sociale zekerheidsbijdragen, met name 698,74 euro
c. Het gedeelte dat vanaf dienstjaar 2009 werd toegevoegd ingevolge artikel 98,
1°, d. van het Besluit rechtspositieregeling, dat voor vastbenoemden
onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen, met name 200 euro
3. Conform de bepalingen van het sectoraal akkoord 2005-2007 en 2008-2013 werd het
forfaitaire gedeelte voor het personeel van de federaal gefinancierde
gezondheidsinstellingen vastgesteld op: 522,87 euro
a. Het forfaitaire gedeelte dat voor het jaar 2017 374,13 euro bedraagt.
b. Het gedeelte dat werd toegekend ingevolge artikel 98, 1°, c van het Besluit
rechtpositieregeling OCMW dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan
sociale zekerheidsbijdragen, met name 148,74 euro
c. Het gedeelte dat vanaf dienstjaar 2009 werd toegevoegd ingevolge artikel 98,
1°, d. van het Besluit rechtspositieregeling, dat voor vastbenoemden
onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen, met name 0 euro
Attractiviteitspremie 2017
Ingevolge een federaal gezondheidsakkoord hebben alle personeelsleden tewerkgesteld in
een federaal gefinancierde gezondheidsinstelling (niet enkel verzorgend en verplegend
personeel) recht op een attractiviteitspremie.
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In dit kader werd er een principebeslissing genomen door de raad tot toekenning van de
attractiviteitspremie voor 2005 en volgende jaren.
Deze premie wordt toegekend aan alle personeelsleden van het woonzorgcentrum Zonnig
Huis die vallen onder het federaal gefinancierd personeel (aangifte aan RIZIV).
Het geïndexeerde gedeelte van de attractiviteitspremie voor het jaar 2017 bedraagt € 596,83.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt om het individuele bedrag per
personeelslid te berekenen.
Concreet wordt voor de in aanmerking komende personeelsleden de attractiviteitspremie
2017 vastgesteld volgens de lijst, in bijlage aan deze beslissing, op basis waarvan de
individuele toekenning zal geschieden.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 24/11/2017.

Beraadslaging:

Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad neemt kennis van de berekeningswijze met betrekking tot de uitbetaling van
de eindejaarspremie 2017.
Art 2. Voor het jaar 2017 wordt een attractiviteitspremie toegekend aan de in bijlage bij deze
beslissing opgenomen personeelsleden waarvan het bedrag wordt vastgesteld volgens de na
hun naam opgenomen berekening.

15. PO

TMZ - Organisatie van volwaardige selectieproeven voor invulling van de functie
van afdelingsverantwoordelijke TMZ B4-B5.

De Raad,
Aanleiding en doel:
De goedgekeurde personeelsformatie voorziet in 0,5 vte afdelingsverantwoordelijke TMZ.
Deze functie is momenteel tijdelijke ingevuld. Er wordt voorgesteld volwaardige
selectieproeven te organiseren om de functie definitief in te vullen.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De goedgekeurde personeelsformatie
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel - categorie 1-2-3
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – categorie 4
De principebeslissing van de raad van 10/07/2012 betreffende de puntenverdeling van de
selectietechnieken.
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De principebeslissing van het Vast Bureau van 05/10/2009 betreffende de richtlijnen mbt
communicatie, feedback en bewaring van assessment - rapporten
De principebeslissing van het Vast Bureau van 05/12/2011 betreffende de te gebruiken
publicatiekanalen.
De principebelissing van de Raad van 10/07/2012 betreffende de puntenverdeling bij
volwaardige selectieproeven.
Advies en motivering:
Aan de Raad wordt voorgesteld de 0,5 vte functie van afdelingsverantwoordelijke TMZ B4-B5
vacant te verklaren en een volwaardige selectieprocedure via interne mobiliteit en
bevordering te organiseren, teneinde te kunnen overgaan tot definitieve invulling.
Voor deelname aan de procedure van interne mobiliteit dienen de kandidaten
 minimaal 2 jaar graadanciënniteit te hebben in B4-B5
 een gunstig evaluatieresultaat hebben voor de laatste evaluatie
Voor deelname aan de bevorderingsprocedure dienen de kandidaten:
 titularis zijn van een functie in B1-B3 of C4-C5
 ten minste drie jaar niveauanciënniteit hebben in rang B1-B3/C4-C5
 een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau C
 een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
Volgende timing wordt voorgesteld:
Raad van 12/12/2017: beslissing vacantverklaring van de functie en organisatie volwaardige
selectieproeven interne mobiliteit en bevordering) met aanleg van een wervingsreserve voor
de duur van 3 jaar.
Bekendmaking van het vacaturebericht: publicatie op het intranet SWOI en mailing.
Kandidaturen inwachten tot en met 31/12/2017.
Vast Bureau van 08/01/2018: kennisname en beoordeling van de kandidaturen
Selectieproeven: data te bepalen door de examencommissie
Raad van februari of maart 2018: vaststelling van de werfreserve en/of aanstelling van de
laureaat.
In de jury zullen zetelen:
 Tina Van Bockstal: directeur De Ceder, OCMW Beersel
 Saskia Deneyer: directeur Zilverlinde, OCMW SP Leeuw
 Patrick De Saeger: directeur departement Woonzorg, OCMW Halle, voorzitter van de
jury.
Het betreft een vergelijkende selectie waarin volgende selectietechnieken worden
gehanteerd:
Gevalstudie
Competentieproef
Assessment uitgevoerd door U-care
Mondelinge proef
Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor elke selectietechniek 50%
van de punten behalen en 60% op het geheel van alle selectietechnieken. Assessment
proeven hebben een eliminerend karakter en worden beoordeeld met geschikt of ongeschikt.
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Kandidaten die reeds met succes een assessment hebben doorlopen voor de functie van
afdelingsverantwoordelijke TMZ, worden vrijgesteld van een nieuw assessment.
De puntenverdeling zal gebeuren conform de principebeslissing van de raad van 10/07/2012.
Er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor 3 jaar, verlengbaar met maximum 2 jaar.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad beslist om de statutaire functie van afdelingsverantwoordelijke transmurale
zorg vacant te verklaren. Volwaardige selectieproeven te organiseren voor invulling van de
functie via interne mobiliteit of bevordering.
Art 2. Volwaardige selectieproeven voor invulling van de functie via interne mobiliteit en
bevordering zullen worden georganiseerd volgens de modaliteiten opgenomen in dit besluit.
Art 3. Er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2
jaar.

16. WE

Oprichting eerstelijnszone Zennevallei.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In het kader van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 ter reorganisatie van de
eerstelijnszorg in Vlaanderen, stellen de minister Vandeurzen en het agentschap vast dat
Vlaanderen beschikt over een uitgebouwd, toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar
zorgsysteem dat echter te gefragmenteerd is. Eind juni ontving ons bestuur een schrijven
vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid met de vraag over te gaan tot het oprichten van de
vorming van eerstelijnszones.
Heden agenderen wij het aanvraagdossier van de eerstlijnszone op de Raad.
Juridische gronden:
Brief Agentschap Zorg en Gezondheid: ‘oproep tot vorming van eerstelijnszones’
Vast Bureau in zitting van 4/09/2017 betreffende de oproep tot de vorming eerstelijnszone
Zenneland.
Advies en motivering:
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Gezien het belang van een goed werkende eerstelijnszone, de noodzaak tot coördinatie naar
alle nodige partners en de kennis en succesvolle ervaring van de huidige SEL-werking, werd
SEL Zenneland gemandateerd als coördinator voor de vorming van de eerstelijnszone.
De SEL, de werkgroep eerstelijnsconferentie, Domus Medica en professor De Maeseneer
formuleerden het voorstel dat deze zone volgende gemeenten omvat: Beersel, Drogenbos,
Linkebeek, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en St.-Pieters-Leeuw. (129.265 inwoners).
De voorgestelde geografische afbakening wordt ondersteund onder voorbehoud van respect
voor de taalwetgeving in de samenwerking binnen de eerstelijnszone. Hiertoe werd een
afsprakenkader opgesteld dat voor de lokale besturen van Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw
en Pepingen de samenwerking tussen de ééntalige en faciliteitengemeenten in het kader van
de eerstelijnszone zal begeleiden.
In bijlage het aanvraagdocument ter oprichting van een eerstelijnszone. Er wordt gevraagd
akkoord te gaan met deze aanvraag en de formele engagementsverklaring bij deze aanvraag
te ondertekenen.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad gaat akkoord met de aanvraag van de eerstelijnszone zoals opgenomen in
bijlage aan dit agendapunt.

17. WE

Goedkeuring van de kosteloze financiering door de privétewerkstellingsplaatsen in
kader van artikel 60 privé.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In het kader van de tewerkstelling van mensen conform artikel 60 wordt voorgesteld aan de
Raad om meer in te zetten op tewerkstellingen binnen privé tewerkstellingsbedrijven.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de beleidsplannen die in dat kader werden uitgezet.
Organieke wet 08/07/1976
Recht op Maatschappelijke Integratie 26/05/2002.
Advies en motivering:
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Gezien er binnen de dienst jobcoaching geen netwerk is met privé tewerkstellingsbedrijven en
een sociaaleconomisch initiatief geen referentie is om doorstroom naar het normaal
economisch circuit te verzekeren, stellen we voor om meer in te zetten op artikel 60
tewerkstellingen binnen privé tewerkstellingsbedrijven.
Er kan in kader van artikel 60 privé een financiële bijdrage worden gevraagd doch deze is niet
verplicht. Wij opteren in eerste onbepaalde periode geen bijdrage te vragen om zo de
contacten en de kansen op samenwerking met de privé te vergemakkelijken.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om geen vergoeding te vragen aan
de privé-organisaties waarbij we cliënten in Art 60 tewerkstellen.

Departement Woonzorg
18. WO

Verlenging gunning catering Sodexo tot 31/03/2019.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In navolging van de uitwerking van plan van aanpak mbt het aspect catering binnen onze
organisatie wordt aan de Raad voorgesteld om de gunning aan de firma Sodexo voor 1 jaar
(tot en met 31/3/2019) te verlengen.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
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vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
De beslissing van het Vast Bureau van 20/02/2017 betreffende onderbrengen catering onder
woonzorg.
De beslissing van het BCWZ van 03/10/2017 betreffende advies aan VB voor stappenplan en
verlenging gunning voor 1 jaar.
De beslissing van het Vast Bureau van 16/10/2017 betreffende goedkeuring stappenplan en
positief advies voor verlenging gunning voor 1 jaar.
Advies en motivering:
Het Vast Bureau van 20/2/2017 verleende haar goedkeuring aan het rechtstreeks
onderbrengen van de dienst catering in het departement woonzorg en dit onder de
dagdagelijkse leiding van directeur woonzorg vanaf 01/03/2017.
In navolging van deze beslissing werd een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot het
aspect catering binnen onze organisatie. Belangrijke aandachtpunten in dit plan van aanpak
zijn:
- de omvang van het veranderingstraject voor de keuken
- de ingrijpende aanpassingen van de keukenorganisatie
- de uit te werken samenwerkingen met Pagadderke en OCMW Beersel
- de invloed op volume (van 92.000 naar een mogelijke 156.000) en prijs van de uit te
werken vernieuwingen
- de organisatieveranderingen van de catering (afweging warme lijn-koude lijn, afweging
producerende en verdelende eenheden, afweging bulkleveringen en maaltijdkeuze op
zich, afweging type personeel, afweging shiften personeel, overgangen bestaande
organisatie naar nieuwe organisatie, uitbouw nieuwe mogelijkheden: broodjes,
saladbar, spaghetti, lasagna, keuzemenu’s, vegetarische menu, personeelsmaaltijden,
maaltijden voor familie en bezoekers) die zullen beslist worden door het nieuwe
bestuur (verkiezingen 2018)
- de lopende integratie stad/Ocmw
Om onszelf in de mogelijkheid te stellen het plan van aanpak en de daaraan gekoppelde
aandachtpunten ter degen uit te werken en te kunnen realiseren stellen wij voor aan de raad
om de huidige gunning aan de firma Sodexo te verlengen voor 1 jaar (tot en met 31/03/2019).
In 2016 was de werkelijke kost van Sodexo voor catering: € 541.162,14 (zie bijlage). Dit bedrag
omhelst niet de bezoldigingen van onze personeelsleden (14,5 VTE).
Sodexo werd reeds gecontacteerd ivm de modaliteiten van deze verlenging en bevestigde per
mail (zie mail bijgevoegd van Patrick Blockmans) dat de huidige leverings- en prijsmodaliteiten
van de gunning blijven mits jaarlijkse indexaanpassing.
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Na de goedkeuring van de verlenging met 1 jaar van de huidige gunning door de Raad, zal
officieel een schrijven gericht worden aan Sodexo op basis waarvan zij de bevestiging via mail
officialiseren.
Het Vast Bureau van 17/10/2017 verleende reeds een gunstig advies ten aanzien van plan van
aanpak van de catering en gaf tevens positief advies in verband met de verlenging van de
gunning van Sodexo voor 1 jaar tot 31/03/2019.
De komende maanden zal werk gemaakt worden van het uitschrijven van een nieuw
lastenboek en het opstarten van een gunningsprocedure. Deze moet uiterlijk op 31/03/2019
afgerond zijn.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 21/11/2017.
Gelet op de wet op overheidsopdrachten is dit niet toegestaan, er bestaat ook geen
uitzonderingsregel die van toepassing kan zijn. In de praktijk echter is het zeer moeilijk om
deze dienst te gunnen voor één 1 jaar. De interne kost en aanpassing zal hoog liggen om een
mogelijke verandering van leverancier op te vangen. Bij de ontvangst van een nieuwe offerte
van Sodexo moeten prijzen stabiel blijven (enkel index mogelijk) zoals beloofd via mailverkeer.
Indien niet, zal er een gunning uitgeschreven worden voor een jaar. Budget is wel voorzien.
Gelieve zo snel mogelijk een lastenboek te agenderen en de verlenging van een jaar als
absoluut maximum te beschouwen.
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad keurt de verlenging van de gunning aan Sodexo met 1 jaar goed (tot
31/03/2019).

BESTUURLIJK TOEZICHT
De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de
20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende
overheid, met name:
 de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg 52-54 te 3010
LEUVEN
 de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE

Einde: 20:55 uur
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De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Christophe Merckx

Voor eensluidend afschrift

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Christophe Merckx
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