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NOTULEN RAAD 08/08/2017
Aanvang:
Aanwezig:

20:00 uur
Nicky Van Acker: voorzitter wnd.;
Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans,
Annick Jenquin, Mathias Pierquin, Benjamin Swalens,
Robert Vandenbranden: raadsleden;
Jan De Winne: secretaris
Verontschuldigd: Christophe Merckx: voorzitter;
Dirk Pieters: burgemeester
Afwezig:
Kjell Bosmans: raadslid

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
2.

FADI

Toetreding tot IT-punt voor ict-ondersteuning.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: toetreding tot it-punt – inhouse-opdracht voor ict-ondersteuning
Raming van de opdracht: € 44.961 euro – niet btw-plichtig
Duur van de opdracht: toetreding tot it-punt is voor minimaal één jaar – per kwartaal kan de
inzet/afname van it-punt geherevalueerd worden.
De ict-dienst van het OCMW HALLE wordt bemand door één systeembeheerder, deeltijds
tewerkgesteld in 4/5de dienstverband en dit op C4/C5. Tijdens de afgelopen maanden was de
systeembeheerder tijdelijk afwezig wegens ziekte. In zitting van het Vast Bureau van
20/02/2017 werd reeds ict-ondersteuning op afroep mogelijk gemaakt.
Op heden wordt echter vastgesteld dat er bijkomend ondersteuning noodzakelijk is om een
backup te hebben voor de dagdagelijkse ict-werking en ter versterking van het huidig team.
De diverse lopende projecten beheersen vandaag volledig de ict-ondersteuning geboden door
de firma Logins. De bedoeling is om deze ict-ondersteuning verder aan te wenden in het kader
van de integratie-oefening, de opzet van het nieuwe gemeenschappelijke ict-domein en de
vernieuwing van de citrix-omgeving.
De systeembeheerder zal daarnaast worden toegevoegd aan de projectgroep onder leiding
van Möbius. Dit met oog op het strategisch project voor de uitbouw van een beleidsplan met
betrekking tot een gemeenschappelijke informaticastructuur voor de Stad en het OCMW.
Aan de Raad wordt voorgesteld om zijn akkoord te verlenen aan de vooropgestelde ictondersteuning via it-punt.
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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
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.
Advies en motivering:
Heden werd niet gekeken naar de bijkomende aanwerving van een it’er/systeembeheerder
binnen de eigen organisatie, gelet op de wervingsproblemen in het verleden met bijkomend
het tijdelijke aspect van de invulling en gelet op het strategisch traject opgestart door de Stad
Halle olv Möbius.
Volgende pistes werden onderzocht inzake bijkomende ict-ondersteuning:
 Handhaving huidige externe ict-ondersteuning door Logins. Dagtarief € 561 - excl. Btw.
 Externe ict-ondersteuning via job-punt.
 Externe ict-ondersteuning via Vera en dmv toetreding tot IT-punt.
Telkens werd verzocht om een profiel aan te bieden dat kan instaan voor het uitvoeren van
een doorlichting en aanbevelingen kan formuleren (it-architect/projectbeheerder) en
daarnaast een profiel dat kan instaan voor het dagdagelijks systeembeheer.
De piste externe ict-ondersteuning via job-punt resulteerde in een aanbod door de firma
ARCH en door de firma Möbius. Zowel Arch als Möbius wensten een voorstel te formuleren
maar hebben heden geen geschikte profielen in hun organisatie om deze kortelings in te
zetten.
Jobpunt maakte finaal nog een voorstel via ARCH voor een projectleider voor het uitvoeren
van de analyse – dagtarief € 1.050 - excl. BTW. Voor het luik it-beheerder kunnen ze zelf geen
aanbod maken en verwijzen ze door naar T-interim.
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Autonoom provinciebedrijf Vera stelde haar diensten voor evenals deze van de kostendelende
interlokale vereniging IT-Punt die in haar schoot werd opgericht.
De piste om samen te werken met Vera voor ict-ondersteuning biedt een aantal voordelen:
 VERA kan als neutraal ICT-steunpunt onafhankelijk advies bieden en kwaliteitsvolle
dienstverlening leveren.
 Structureel samenwerken verhoogt de kostenefficiëntie, zorgt voor tijdswinst door
actieve kennisdeling en draagt bij tot meer professionaliteit en innovatiekracht.
 De vereniging brengt een samenwerking tot stand tussen partijen met het oog op de
digitalisering van dienstverlening, een taak van algemeen belang die op alle partijen
gezamenlijk rust.
 De vereniging stelt zich tot doel haar leden te ondersteunen op het vlak van egovernment en informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een
geïntegreerde IT- dienstverlening. Ze functioneert daarbij als een kosten delende
vereniging waaraan opdrachten binnen een horizontale samenwerking rechtstreeks
kunnen worden toevertrouwd.
 De vereniging verricht al haar werkzaamheden ten behoeve van de deelnemers.
 De geografische omvang van deze werkzaamheden blijft in hoofdzaak beperkt tot het
grondgebied van de deelnemende besturen.
 De vereniging wordt uitsluitend beheerst door doelstellingen en overwegingen van
algemeen belang. Zij heeft geen commerciële doelstelling.
 De vereniging kan alle daden, handelingen of verrichtingen stellen, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking
ervan te begunstigen.
 De vereniging kan betrekkingen aangaan met ondernemingen in de privésector op
voorwaarde dat deze strikt bijkomstig blijven ten opzichte van haar maatschappelijk
doel.
 De samenwerking die deze overeenkomst tot stand brengt, wordt uitsluitend beheerst
door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen
van algemeen belang.
 De vereniging neemt op de open markt niet meer dan 20% van de onder deze
samenwerking vallende activiteiten voor haar rekening.
 De prestaties geleverd door de vereniging zijn vrijgesteld van BTW.
Concreet biedt it-Punt als interlokale vereniging volgende profielen kostendelend aan:
IT-beheerder, projectleider, architect voor de ICT-omgeving en helpdeskmedewerker.
Financieel loopt de samenwerking met it-Punt enerzijds via een beheerbijdrage van € 900 per
kwartaal + 5 % afname van diensten. Deze diensten worden gefactureerd naargelang het
profiel per mandag: it-beheerder – € 470/projectleider € 550.
Het uitvoeren van het auditgedeelte – inclusief rapportage met aanbevelingen wordt geraamd
op
 3 dagen ICT-architect (€ 610 excl. BTW/dag) = € 610 x 3 = € 1.830 excl. BTW
 2 dagen IT-beheerder (€ 470 excl. BTW/dag) = € 470 x 2 = € 940 excl. BTW
 15 dagen IT-projectleider (€ 550 excl. BTW/dag) = € 550 x 15 = € 8.250 excl. BTW
Totaal 15 dagen aan € 11.020 excl. BTW
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Het uitvoeren van het systeembeheer wordt geraamd op € 30.000,- (inzetbaarheid tot
31/12/2017). Bijkomend dient de kwartaalbijdrage te worden in aanmerking genomen (2 x €
900) evenals de 5 % op de afname zijnde € 2.141.
Een totaalkostenplaatje van € 44.961 wordt aldus bekomen.
Gelet op de voordelen die een toetreding tot it-Punt biedt, en de lagere tarieven van it-Punt
tov van de diverse geconsulteerde firma’s binnen het raamcontract IT-profielen van Jobpunt.
De onkosten verbonden aan deze opdracht zullen worden geboekt op het exploitatiebudget
61670000 - 01192: Erelonen consultants - Facilitaire Diensten.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 04/08/2017.
Het budget voor externe consulting zal opgetrokken moeten worden bij een volgende
wijziging, maar er is ruimte om dit te verwerken.
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De Raad keurt hierbij de afname van externe ict-ondersteuning dmv toetreding tot itPunt goed.
Art. 2: De onkosten verbonden aan deze opdracht zullen worden geboekt op het
exploitatiebudget 61670000 - 01192: Erelonen consultants - Facilitaire Diensten.
Art. 3: De Raad verleent goedkeuring aan bijgevoegd ontwerp van overeenkomst tot
oprichting van de interlokale vereniging it-punt, zoals voorgesteld door het Autonoom
Provinciebedrijf VERA, met het doel een samenwerking tot stand te brengen tussen partijen
met het oog op de digitalisering van dienstverlening.
Art. 4: De Raad verleent goedkeuring aan het huishoudelijk reglement zoals in bijlage 1
gevoegd bij de overeenkomst. De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde
duur. De overeenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van de
statuten van de interlokale vereniging door de bevoegde organen van de oprichters.
Art. 5: De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De overeenkomst
gaat in op de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van de statuten van de
interlokale vereniging door de bevoegde organen van de oprichters.
Art. 6: De voorzitter en de secretaris worden gemachtigd om de overeenkomst te tekenen.
Art. 7: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht van toepassing.
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3.

BO

Afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging it-punt.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW Halle is lid van de interlokale vereniging it-punt. In dit kader wordt het OCMW
Halle uitgenodigd voor deelname aan het beheerscomité.
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.
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 interlokale
vereniging it-punt en zijn plaatsvervanger.
Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Raad wordt de
agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt
aan de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en
de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,
die deze bezorgt aan de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De voorzitter
stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van
de volgende vergadering van de Raad.
In dit kader laten we aan de raadsleden weten dat de secretaris deel zal nemen aan de
stuurgroep van de interlokale vereniging it-punt en het afdelingshoofd Facilitaire dienst als
plaatsvervanger.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
Stemming vertegenwoordiger: resultaat 9 stemmen Christoph Merckx
Stemming plaatsvervanger: resultaat 5 stemmen Freddy Busselot en 4 stemmen Benjamin
Swalens
Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: Op basis van de geheime stemming volgende personen aan te duiden als afgevaardigde
leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in interlokale vereniging it-punt:
 Christophe Merckx, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle als vertegenwoordiger van
het OCMW Halle in het beheerscomité van interlokale vereniging it-punt.
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Freddy Busselot, wonende in de V. Demesmaekerstraat 66 te 1500 Halle als
plaatsvervangende vertegenwoordiger van het OCMW Halle in het beheerscomité van
interlokale vereniging it-punt.

Art. 2: De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
Art. 3: De Raad neemt kennis van de deelname aan de stuurgroep van de interlokale
vereniging it-punt door de secretaris en het afdelingshoofd Facilitaire dienst als
plaatsvervanger.

4.

FADI

Samenaankoop gas/elektriciteit.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: toetreding tot samenaankoop met de stad Halle
Raming van de opdracht:
Jaarlijks: gas € 90.000,- inclusief BTW (21 %) – elektriciteit – € 150.000,- inclusief BTW (21%)
Gezamenlijk € 240.000,- inclusief BTW.
Duur van de opdracht: 12 maanden vanaf 01/01/2018.
Het OCMW neemt reeds diverse malen deel samen met de stad Halle, de brandweer en
politiezone aan de samenaankoop voor energiediensten – het leveren van gas en elektriciteit
voor de gebouwen van de diverse entiteiten. Deze samenaankoop voor de periode 2015-2017
georganiseerd door Eandis loopt af per 31/12/2017. Per 1/1/2018 dient aldus een nieuwe
leverancier te worden aangeduid.
De stad Halle nam het voortouw voor de samenaankoop en gunde in raadsbeslissing van
24/01/2017 een toetreding tot het Vlaams Energiebedrijf.
Aan de Raad wordt voorgesteld om eveneens toe te treden tot het Vlaams Energiebedrijf voor
levering van aardgas en elektriciteit.
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.
Het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf.
Het Vlaams Energiebedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van 15 juli 2011 optreedt als
speleren facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van
de Wet van 15 juni 2006.
Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 september 2013, 29
november2013, 18 april 2014 en 9 mei 2014 betreffende de samenaankoop elektriciteit en
aardgas via Eandisvoor de periode 2015-2017.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 november 2016 –
samenaankoop elektriciteit en aardgas via Vlaams Energiebedrijf vanaf 2018.
Beslissing van de gemeenteraad dd. 24/01/2017 betreffende de toetreding tot het Vlaams
Energiebedrijf dat optreedt als aankoopcentrale.
Advies en motivering:
De toetreding tot de overeenkomst met het VEB heeft als gevolg:
 Niet verplicht elke 3 jaar opnieuw aan te besteden. Het contract met VEB is van 1 jaar
met stilzwijgende verlengingen.
 Opzegbaar na 1 jaar, mits een opzegtermijn van 1 maand.
 1 leverancier voor zowel gas als elektriciteit
Administratieve vereenvoudiging door facturatie door 1 leverancier aankoop op korte
termijnmarkt. Het VEB moet zich niet met toeslagen indekken tegen het risico van
toekomstige prijsstijgingen op de langetermijnmarkt.
 Aankoop met lage administratieve kost en geen winstoogmerk.
 Altijd 100% groene CO2-neutrale stroom
In het jaarverslag van VEB werd melding gemaakt voor 2016 van 10 % winst op elektriciteit en
25 % op gas in vergelijking met de vroegere contracten afgesloten door de aangesloten
besturen en entiteiten van de Vlaamse Overheid.
Een vergelijk met de tarieven na aanbesteding via Eandis (2015-2017) geeft volgende
resultaten ENI Gas: 30.5 euro/MWh– tov VEB 16.8 euro/MWH = - 55.1%
LUMINUS Elektriciteit: 38.72 euro/MWh (endex vast) tov VEB 37.8 euro/MWH = -2.4%.
Tarieven zonder distributiekosten, heffingen en lasten.
Gezien bij de korte termijnmarkt geen langtermijnrisico ingebouwd moet worden, het feit dat
het VEB geen winst mag maken en de administratieve vereenvoudiging door het
samenwerken met 1 partner, vormt dit de meest economische aankoop.
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 24/01/2017 om tevens namens OCMW Halle
in te stappen in de energielevering via het Vlaams Energiebedrijf.
De benodigde kredieten voor huidige opdracht zijn voorzien in exploitatiebudget – opgedeeld
gas/elektriciteit:
61100000
09521
61100000
09430
61100000
09522
61100000
09530
61100000
09000
64816100
09030
61100000
09500
64816100
09302
61100000
09094
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 03/07/2017.

Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De aankoopprocedure voor het leveren van energie vanaf 2018 door het VEB, Vlaams
Energiebedrijf - Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 301 - Havenlaan 86c - 1000 Brussel als
aankoopcentrale wordt goedgekeurd.
Art. 2: De overeenkomsten tussen de stad Halle en het Vlaams Energiebedrijf voor de levering
van groene elektriciteit en aardgas worden goedgekeurd.
Art. 3: Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, wordt
gemandateerd om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te
vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de
overgang naar het nieuwe contract.

5.

FADI

Toetreding tot het raamcontract VVSG postdiensten.

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
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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.
Huidig voorstel aan de Raad maakt de toetreding tot het raamcontract Postdiensten van de
VVSG uit.
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
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 volledige vrijmaking van de postdiensten in België vanaf 1 januari 2011 inmededingingstelling van brievenpostdiensten hieruit voortvloeiend.
Advies en motivering:
Gezien de vrijmaking van de postdiensten dient deze dienst in mededinging te worden gesteld
conform de regelgeving overheidsopdrachten.
TBC-post is de enige dienstverlener die sinds 21 mei 2013 een vergunning heeft voor
brievenpost binnen de universele dienst naast de door de overheid aangestelde
dienstverlener B-POST.
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.
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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.
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het exploitatiebudget: 61685100 - 01192
Verzendingskosten Facilitaire Dienst.
Financieel advies en visum:
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De Raad gaat akkoord met toetreding tot de aankoopcentrale Postdiensten van de
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.
Art. 2: Het bestek van deze opdracht en de modaliteiten wordt ter bekrachtiging voorgelegd
in volgende raadszitting.
Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten
voorzien op het exploitatiebudget: 61685100 - 01192 Verzendingskosten Facilitaire Dienst.

6.

FADI

Aankoop werkschoenen. Vaststellen van voorwaarden en wijze van gunning

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 12.500 euro (excl. BTW 21%) op jaarbasis of 15.125 euro (incl. BTW
21%) 50.000 euro (excl. BTW 21%) voor de periode van 4 jaar of 60.500 (incl. BTW 21%)
Duur van de opdracht: 4 jaar ingaande vanaf de eerstvolgende maand op de definitieve
gunning.
Elk jaar opnieuw worden er nieuwe werkschoenen voor de verschillende afdelingen
aangekocht. Omdat dit elk jaar opnieuw moet gebeuren, schrijven we graag een
overheidsopdracht uit voor de aankoop van nieuwe werkschoenen voor de verschillende
diensten van het OCMW Halle voor een periode van maximaal vier jaar.
Aan de Raad wordt voorgesteld om de voorwaarden en wijze van gunnen goed te keuren voor
de aankoop van nieuwe werkschoenen voor de verschillende diensten van het OCMW Halle.
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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
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.
Advies en motivering:
Elk jaar opnieuw worden er nieuwe werkschoenen voor de verschillende afdelingen
aangekocht. Omdat dit elk jaar opnieuw moet gebeuren, schrijven we graag een
overheidsopdracht uit voor de aankoop van nieuwe werkschoenen voor de verschillende
diensten van het OCMW Halle voor een periode van maximaal vier jaar.
Bijgevolg werd een nieuw lastenkohier voor aankoop opgesteld zodat deze opdracht kan
gegund worden voor een periode van maximaal vier jaar.
De volgende firma’s zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
Firma Lyreco, Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem
Escrido, Brusselsesteenweg 112, 1500 Halle
Alsico N.V., Zonnestraat 235, 9600 Ronse
Engelbert Strauss BVBA, PO Box 7443, E.M.C. – Building 829 C, 1931 Zaventem – Bru Cargo
Safety Shop N.V., Westkaai 7, 2170 Merksem
De raming van deze opdracht bedraagt vermoedelijk zo’n 50.000 euro (exclusief 21% BTW) of
60.500 euro (inclusief BTW) voor de duur van de overeenkomst, zijnde vier jaren.
De onkosten verbonden aan deze opdracht zullen worden geboekt op het exploitatiebudget:
62330000/09430 – arbeidskledij/gezinshulp
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62330000/09482 – arbeidskledij/aanvullende thuiszorg
62330000/01192 – arbeidskledij/facilitaire dienst
62330000/01193 – arbeidskledij/Centrale keuken
62330000/09530 – arbeidskledij/woonzorgcentra
62330000/09522 – arbeidskledij/Van Koekenbeek
62330000/09521 – arbeidskledij/Ten Hove
62330000/09501 – arbeidskledij/DC Lemoon
Financieel advies en Visum:
Het visum werd verleend dd. 04/08/2017.
Bestek dient, voor het versturen, aangepast te worden naar nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten die vanaf 1/7/2018 van toepassing is.
Beraadslaging:
Het lastenboek aanpassen aan de geldende regelgeving overheidsopdrachten
Nu is opgenomen dat de teststalen zullen betaald worden door het OCMW - deze bepaling
schrappen (de inschrijver moet deze kosteloos aanbieden aan het OCMW)
AANGEPAST NAAR TWEE JAAR. Contact opnemen voor samenaankoop met stad
Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: Een opdracht met als voorwerp “Aankoop werkschoenen voor de verschillende
diensten van het OCMW Halle” voor een periode van 2 jaar ingaande vanaf de eerstvolgende
maand op de definitieve gunning.
Art. 2: Het geraamd bedrag van deze opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op
25.000 euro (exclusief 21% BTW) of 30.250 euro (inclusief BTW) voor de duur van de
overeenkomst, zijnde 2 jaren.
Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten van
het exploitatiebudget:
62330000/09430 – arbeidskledij/gezinshulp
62330000/09482 – arbeidskledij/aanvullende thuiszorg
62330000/01192 – arbeidskledij/facilitaire dienst
62330000/01193 – arbeidskledij/Centrale keuken
62330000/09530 – arbeidskledij/woonzorgcentra
62330000/09522 – arbeidskledij/Van Koekenbeek
62330000/09521 – arbeidskledij/Ten Hove
62330000/09501 – arbeidskledij/DC Lemoon

7.

WE

Stopzetting samenwerking met advocaat in kader van collectieve
schuldenregeling.

De Raad,
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Aanleiding en doel:
In het kader van de erkenning als dienst voor schuldbemiddeling is het noodzakelijk dat het
OCMW naast een maatschappelijk werker ook een jurist tewerk stelt of een overeenkomst
afsluit met een advocaat. Er wordt voorgesteld aan de Raad de huidige
samenwerkingsovereenkomst met de advocaat in kader van collectieve schuldbemiddeling te
beëindigen gezien de indiensttreding van een jurist.
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:
Sinds februari 2004 beschikt het OCMW in verband met collectieve schuldenregeling over een
samenwerkingsovereenkomst met een advocaat; vanaf februari 2005 concreet met Meester
Luc Christiaens.
Op het vast bureau van 7/03/2016 werd de overeenkomst met Meester Christiaens voor een
laatste keer verlengd.
In januari 2017 heeft het OCMW een jurist aangeworven. Hij vervolmaakte de basisopleiding
schuldbemiddeling in juni 2017. Op deze manier voldoet het OCMW aan de voorwaarden in
kader van een erkenning als dienst schuldbemiddeling en is het bijgevolg niet langer
noodzakelijk een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een advocaat.
Bijgevolg vragen wij aan de Raad om de samenwerkingsovereenkomst met meester
Christiaens stop te zetten.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
In de brief staat een taalfoutje. Dit is slechts een ontwerp van brief dewelke nog zal
aangepast/aangevuld worden voor verzending.
Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De samenwerkingsovereenkomst met Meester Christiaens ten behoeve van de dienst
schuldbemiddeling van het departement welzijn stop te zetten en dit vanaf 01/09/2017.

8.

WE

SWOK - Contactpunt Dienst ondersteuningsplan

De Raad,
Aanleiding en doel:
De dienst ondersteuningsplan (DOP) heeft de vraag gesteld naar het gebruik van
gespreksruimte voor het ontvangen van (gezamenlijke) cliënten.
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Op 10 januari 2017 keurde de OCMW Raad goed dat DOP gratis gebruik kan maken van een
gesprekslokaal voor het ontvangen van cliënten. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en
beschikbaarheid van de lokalen. Om erkend te worden als contactpunt dient er een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld te worden.
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:
De dienst ondersteuningsplan (DOP) heeft de vraag gesteld naar het gebruik van
gespreksruimte voor het ontvangen van (gezamenlijke) cliënten. Normaal worden gesprekken
van deze dienst in de thuisomgeving van de cliënt georganiseerd. Bij een eerste gesprek of bij
problemen in de thuissituatie wordt er af en toe gevraagd naar een neutrale
ontmoetingsplaats.
Op 10 januari 2017 keurde de OCMW Raad goed dat DOP gratis gebruik kan maken van een
gesprekslokaal voor het ontvangen van cliënten. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en
beschikbaarheid van de lokalen kan dit op volgende momenten: donderdag tussen 16-19u
(tijdens de avondpermanentie van de dienst welzijn), woensdagnamiddag en
vrijdagnamiddag. Dit kan steeds na het vastleggen van een lokaal via de verantwoordelijke
sociaal beleid, minstens een week op voorhand.
Om officieel erkend te worden als DOP contactpunt dient er een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden.
Er wordt dan ook voorgesteld aan de Raad om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
met Dienst ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw, Kruisstraat 1 bus 10 te TieltWinge, betreffende contactpunt dienst ondersteuningsplan volgens het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
Termijn van opzegging bepalen op 1 maand.
Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Dienst ondersteuningsplan VlaamsBrabant en Brussel vzw met hoofdzetel te Kruisstraat 1 bus 10, Tielt-Winge betreffende
contactpunt dienst ondersteuningsplan, volgens het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.

9.

WE

IGS Woonbeleid Zennevallei - Standpuntbepaling subsidieverlenging
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De Raad,
Aanleiding en doel:
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei bevindt zich
momenteel in het tweede werkingsjaar van de tweede subsidieperiode en dit volgens het
oude besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 “houdende de subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. De subsidies volgens dit oude besluit
zijn nog lopende tot 31/12/2018.
Op 8 juli 2016 werd er een nieuw subsidiebesluit voor intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid goedgekeurd. Dit besluit betreft een tijdelijke
regeling tot en met 31/12/2019. Indien men het project wenst verder te zetten, dient men dit
najaar te starten met de nodige voorbereidingen inzake het aanvraagdossier tot
subsidieverlenging bij Wonen Vlaanderen voor de periode 01/01/2019-31/12/2019. Dit
dossier dient ten laatste ingediend te worden op 30/06/2018.
Heden wordt er aan de Raad een standpuntbepaling gevraagd inzake de verderzetting van het
IGS Woonbeleid Zennevallei. Er wordt ook de goedkeuring gevraagd om met de gemeente
Beersel de gesprekken verder te zetten betreffende een mogelijke toetreding van de
gemeente tot het project vanaf 1/1/2019.
Juridische gronden:
Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiering van projecten ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid – 21/09/2007.
Het ministerieel besluit van 14/10/2011 houdende de toekenning van een subsidie aan het
project Woonbeleid Zennevallei voor de eerste driejarige subsidieperiode.
Het ministerieel besluit van 16/10/2015 houdende de toekenning van een subsidie aan het
project Woonbeleid Zennevallei voor de tweede driejarige subsidieperiode
Besluit van de Vlaamse regering van 08/07/2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
Advies en motivering:
Woonbeleid Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid tussen
de stad Halle, OCMW Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en OCMW Sint-Pieters-Leeuw.
Het project ging oorspronkelijk van start op 1 januari 2013 voor een periode van 3 jaar volgens
het subsidiebesluit van 21/09/2007. Op 16/10/2015 werd door de Vlaamse minister van
wonen de goedkeuring verleend aan de verlenging van het subsidiedossier voor de periode 1
januari 2016 - 31 december 2018.
Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering een nieuw subsidiebesluit voor intergemeentelijke
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid definitief goed. De nieuwe
subsidieregeling vervangt de regeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 21
september 2007, maar bevat een aantal overgangsbepalingen.
Het is een tijdelijke subsidieregeling die van kracht zal zijn tot en met 31 december 2019, de
einddatum van de huidige gemeentelijke beleids- en beheerscyclus (BBC). Voor de periode na
2019 zal de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid afgestemd worden op de nieuwe gemeentelijke legislatuur. Het subsidiekader
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voor de periode 2020-2025 zou opgenomen worden in een BVR Lokaal Woonbeleid, dat in de
loop van 2018 in werking zou treden.
Het IGS Woonbeleid Zennevallei bevindt zich momenteel in het tweede werkingsjaar van de
tweede subsidiëringsperiode. De beschreven activiteiten in het subsidiedossier worden elk
jaar opgevolgd door Vlaanderen door middel van een jaarverslag. Tot dusver werd het project
telkens positief geëvalueerd. Vanuit Vlaanderen werd er meegedeeld dat het project ook in de
2de subsidieperiode haar vlotte werking verderzet en goede resultaten behaalt voor de
verschillende projectactiviteiten.
Om deze activiteiten te kunnen verderzetten, blijvend op zoek te gaan naar hoe acties nog
een groter effect kunnen bereiken en ook bijkomende acties in kader van het
woonbeleidsplan te implementeren, is het noodzakelijk dat het project ook na 2018 wordt
verlengd. Indien het project wordt verlengd zal er ten laatste 30/06/2018 een
subsidieaanvraag moeten ingediend worden bij Vlaanderen. Aangezien het nieuwe
subsidiebesluit een overgangsregel betreft kan er slechts een subsidie worden aangevraagd
voor de periode 01/01/2019-31/12/2019.

In bijlage van deze ontwerpbeslissing zijn opgenomen:
- Besluit van de Vlaamse regering van 08/07/2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
- Lijst aanvullende activiteiten nieuw subsidiebesluit
- Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen
- Jaarverslag 2016 + goedkeuring Vlaanderen en provincie jaarverslag 2016
- Intern rapport standpuntbepaling subsidieverlenging
- Berekening geschatte subsidie volgens het nieuwe subsidiebesluit, de vergelijking met
de subsidies met het oude subsidiebesluit en de geschatte subsidies bij toetreding
Beersel (Excel bestand)
Heden wordt er aan de Raad
- een positief advies gevraagd betreffende de verlenging van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei.
- goedkeuring gevraagd om met Beersel verder in overleg te gaan over een mogelijke
toetreding van de gemeente tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Dit dossier zal eveneens geagendeerd worden op het college van Burgemeester en Schepenen
van Halle en Sint-Pieters-Leeuw en op de OCMW Raad van Sint-Pieters-Leeuw. Na de
goedkeuring van de 4 besturen kunnen de nodige voorbereidingen inzake de concretisering
van het subsidiedossier getroffen worden.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
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Besluit:
Art 1. De Raad geeft een principieel akkoord betreffende de verderzetting van IGS
Woonbeleid Zennevallei vanaf 1/01/2019 tot en met 31/12/2019 en geeft de goedkeuring tot
verdere concretisering van het aanvraagdossier voor de subsidieverlenging
Art 2. De Raad gaat akkoord om met Beersel het overleg aan te gaan inzake een mogelijke
toetreding van de gemeente tot het IGS Woonbeleid Zennevallei.

10. WE

Toegang meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming
of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming
sociale fraude pleegt. Als OCMW kunnen we sinds kort eveneens vermoedens van sociale
fraude melden via het centraal onlineplatform.

Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Goedkeuring van de meerjarenplanning 2014-2019 van OCMW Halle op de OCMW-raad in
zitting van 10/12/2013.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in zitting van 02 april 2014 wat betreft het
akkoord aangaande het stappenplan en de principes aangaande het opstarten van een
handhavingsbeleid en oprichten van een controle cel.
Advies en motivering:
In 2014 werd het handhavingsbeleid opgestart en een controlecel opgericht in het kader van
het opsporen en tegengaan van sociale fraude.
Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming
of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming
sociale fraude pleegt. Als OCMW kunnen we sinds kort eveneens vermoedens van sociale
fraude melden via het centraal onlineplatform https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.
OCMW’s kunnen via het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie verschillende meldingen doen
betreffende:
- Sociale dumping en zwartwerk;
- Inbreuken op de loon- en arbeidsvoorwaarden;
- Uitkeringsfraude/domiciliefraude;
- Andere vermoedens van sociale fraude vanuit de eigen expertise.
Meldingen van professionele gebruikers worden door het meldpunt als prioritair behandeld
en krijgen ook steeds een geanonimiseerde feedback.
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De werkwijze van het meldpunt kan aanvullend werken op de opdracht die de
handhavingsmedewerker in dit kader volbrengt binnen het OCMW.
Er wordt voorgesteld de toegang tot het aanmeldsysteem te activeren zodat meldingen in de
toekomst opgenomen kunnen worden. Er wordt voorgesteld dat de diensthoofden van het
departement Welzijn en de handhavingsmedewerker een melding kunnen doen (via
toegangsbeheer www.socialsecurity.be) na voorlegging van het dossier en goedkeuring ervan
door het BCSD.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De OCMW-Raad neemt akte van de mogelijkheid om vermoedens van sociale fraude te
melden via het meldpunt voor eerlijke concurrentie.
Art 2. De OCMW-Raad geeft zijn akkoord om de diensthoofden Welzijn en de
handhavingsmedewerker toegang te verlenen tot het aanmeldsysteem van het meldpunt voor
eerlijke concurrentie.
Art 3. De OCMW-Raad gaat akkoord dat een aanmelding van vermoeden van sociale fraude
kan gebeuren na goedkeuring op het BCSD.

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

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter wnd.
Nicky Van Acker
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Voor eensluidend afschrift

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Christophe Merckx
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