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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter 
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21.50 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
1. Betreft: OR/2022/009 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal (deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

2021 0 0 0 

Gelet op voorliggend detailoverzicht; 
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Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van onderstaand overzicht en voorliggend detailoverzicht van de ingediende 
klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal (deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

2021 0 0 0 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
2. Betreft: OR/2022/006 - IOK. Algemene vergadering d.d. 17 mei 2022. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de algemene vergadering van 17 mei 2022 zal doorgaan in De Casteleer, 
Pastorijstraat 38 te Kasterlee, om 11 uur met volgende agendapunten: 

1. Statutaire benoemingen 
1. vervanging bestuurder 
2. aanstelling commissaris-revisor 

2. Goedkeuring verslag raad van bestuur boekjaar 2021 
3. Verslag van de commissaris-revisor over boekjaar 2021 
4. Resultaatsbestemming 2021 
5. Goedkeuring jaarrekeningen boekjaar 2021 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat 2021 
7. Dubbel presentiegeld voorzitter 
8. varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 17 mei 2022; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de voordracht van de heer Carl Verelst als 
bestuurder van IOK ter vervanging van de heer Luc Vleugels; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel tot benoeming als commissaris-revisor 
van EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de 
heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld 
in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) voor 3 jaar bedraagt 43.560 euro 
(incl. btw); 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2021, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 
inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke 
jaarvergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota van het voorstel om de 
voorzitter van de raad van bestuur een dubbel presentiegeld toe te kennen ingevolge de 
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mogelijkheid voorzien in het wijzigingsdecreet Versterking Lokale Democratie, met volgende 
uitbreiding van het Decreet Lokaal Bestuur tot gevolg; 
“Aan de voorzitter van de raad van bestuur kan maximaal een dubbel presentiegeld worden 
toegekend. Bij een cumulatie van mandaten, waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is in 
meerdere dienstverlenende verenigingen, bepaalt het lid van de raad van bestuur in welke 
vereniging het dubbel presentiegeld wordt toegekend. In elk van de andere verenigingen 
ontvangt dit lid een enkel presentiegeld. De toekenning van een dubbel presentiegeld is slechts 
mogelijk nadat de betrokkene een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij 
geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende 
vereniging.” 
Overwegende dat de raad zich aansluit bij het voorstel om een dubbel presentiegeld toe te 
kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 februari 2019 inzake de 
aanduiding van dhr. Lieven Van Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als 
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Carl Verelst als bestuurder van 
IOK. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van EY bedrijfsrevisoren met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. De 
vergoeding voor deelopdracht 2 bedraagt 43.560 euro (incl. btw). 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 
december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.5.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021. 
Art.6.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van het OCMW Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.7.- Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
Art.8.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.9.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
3. Betreft: OR/2022/011 - Clova vzw. Algemene Vergadering. Vervanging mandaat legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de aktename van het ontslag als raadslid van dhr. Kristof Van Hoye, in zitting van de 
raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 juni 2021; 
Overwegende dat dhr. Kristof Van Hoye een mandaat bekleedde als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van Clova vzw; 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe aanduiding te doen voor de resterende periode 
van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als vertegenwoordiger en dhr. Wim 
De Visscher, opnieuw voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 21 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit: 

Art.1.- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, aan te duiden voor het mandaat van 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Clova vzw t.e.m. 31 december 2024 ter 
vervanging van dhr. Kristof Van Hoye en dhr. Wim De Visscher, voorzitter van de raad, opnieuw 
aan te duiden als plaatsvervanger. 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om de gemeente te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan de Clova vzw, Sint-Jansveld 1, 2160 
Wommelgem. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
4. Betreft: OR/2022/008 - Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Algemene Vergadering. 

Vervanging mandaat legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de aktename van het ontslag als raadslid van dhr. Kristof Van Hoye, in zitting van de 
raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 juni 2021; 
Overwegende dat dhr. Kristof Van Hoye een mandaat bekleedde als plaatsvervanger in de 
algemene vergadering van bouwmaatschappij De Noorderkempen; 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe aanduiding te doen voor de resterende periode 
van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, opnieuw voorgedragen als vertegenwoordiger, en 
mevr. Nathalie Stoffelen, voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 21 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, aan te duiden voor het mandaat van plaatsvervanger 
in de algemene vergadering van bouwmaatschappij De Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024 
ter vervanging van dhr. Kristof Van Hoye en dhr. Bert Vangenechten, schepen, opnieuw aan te 
duiden als vertegenwoordiger. 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om de gemeente te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan bouwmaatschappij De Noorderkempen, 
Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
5. Betreft: OR/2022/007 - Toetreding tot OFP Prolocus met betrekking tot de 2e pensioenpijler 

en aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel 
personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de 
totaliteit van haar contractueel personeel; 
Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na 
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze 
verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 
hebben opgezegd; 
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft 
tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en 
anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds); 
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Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP 
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  met ondernemingsnummer 0809.537 
155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden; 
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn 
pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast 
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig -  punten op de agenda van de 
algemene vergadering te zetten. Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering 
een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf nastreeft; 
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement 
mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt; 
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht 
vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers 
ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,  toezicht uitoefent op OFP 
PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van 
de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de 
controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale 
besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en 
dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen; 
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind 
2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, 
voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering; 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus 
mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening 
van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen 
een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen. 
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties, 
cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een 
vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage  (een bijdrage 
uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder 
vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het 
kaderreglement. 
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het 
wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten 
betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 
1,75% voor actieve aangeslotenen (aangeslotenen in dienst van het bestuur), 0% voor passieve 
aangeslotenen (aangeslotenen die het bestuur verlaten hebben en zijn pensioenreserves in OFP 
PROLOCUS hebben laten staan) moet behaald worden; 
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de 
middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo 
de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter 
beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen; 
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft 
(AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is 
voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het 
personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt; 
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden 
vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene en dat 
deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024; dat nadien een meer stabiel 
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systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten 
enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds; 
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en 
specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik 
VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte; 
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1; 
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning; 
Gelet op het voorstel van het schepencollege van 21 maart 2022 om met ingang van 1 januari 
2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua 
pensioentoezegging; 
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met volgende entiteiten een MIPS-groep te 
vormen, Gemeente en OCMW om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden 
entiteiten te bevorderen; 
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten 
voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna 
doorgestort worden aan OFP PROLOCUS; 
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het schepencollege en voormelde 
documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 13 april 2022 besproken 
werden;                                   
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Karl Geens, voorgedragen als vertegenwoordiger en mevr. Nathalie 
Stoffelen, voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 21 ja-stemmen; 
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld 
worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van en ingestemd wordt met: 

• de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP 
PROLOCUS  ; 

• het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, aangevuld met de toepassing 
van de MIPS-groep OCMW/Gemeente. 

• de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) en de statuten 
Art.2.- Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS 
(Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 
Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS. 
Art.3.- Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen 
en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam 
en voor rekening van OFP PROLOCUS. 
Art.4.- De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon en 2,5% voor de 
personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van de RPR Ouderenzorg. 
Art.5.- Dhr. Karl Geens, schepen, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger en mevr. Nathalie 
Stoffelen, schepen, als plaatsvervanger in de algemene vergadering van OFP Prolocus.  
Art.6.- De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de 
noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
6. Betreft: OR/2022/010 - Noodwoning Molenstraat 40. Bestek verbouwen woning naar 

noodwoning met 2 eenheden. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, § 3, 5°, 
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
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vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat 
om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 
bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht "Verbouwen woning naar noodwoning met 2 
eenheden" het bestek in bijlage werd opgesteld door architect Wim Peeters, Molenstraat 36 te 
2310 Rijkevorsel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.747,75 excl. btw of € 
149.192,62 incl. 6% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Agentschap Wonen-
Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40 te 1000 Brussel, en dat dit deel 
wordt geraamd op € 53.000,00; 
Overwegende dat het bestuur alle procedurele verplichtingen op zich neemt met betrekking tot 
de bedoelde overheidsopdracht; 
Overwegende dat het bestuur dit besluit ter consultatie zal meedelen aan de partners alvorens 
de procedure verder te zetten; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP001811; 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Jeroen Ooms, dat luidt als volgt: ‘Toevoeging 
artikel 5: OCMW-raad geeft de opdracht om een om op het terrein een hoogstammige en 
inheemse dakboom aan te planten. Type en locatie dient bepaald te worden door het college en 
in samenspraak met technische dienst en aannemer’; 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk wordt verworpen met 17 neen-stemmen 
bij 2 onthoudingen en 2 ja-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob 
Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven 
Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; 
ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
Gelet op de stemming over de hoofdvraag, dewelke met unanimiteit wordt aangenomen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1. - De OCMW-raad keurt het bestek in bijlage, opgesteld door arch. Wim Peeters, 
Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel goed. 
Art. 2. - De raming voor het verbouwen van deze woning bedraagt € 140.747,75 excl. btw of € 
149.192,62 incl. 6% btw. 
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Art. 3. - De nodige kredieten worden voorzien via een aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 

 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


