VERSLAG
Verslag: raad
Datum: donderdag 25 januari 2018 om 20 uur
Plaats: ‘t Paviljoen, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas
Aanwezig: De heer P. Buytaert, voorzitter, verontschuldigd
De heer De Keyzer E neemt het voorzitterschap waar
Westerlinck B, Van Dorsselaere R, Van Landeghem S, Ruts L, Stuer V, Dhondt B,
Van Zele M, De Grave R en Burm H, leden
R. Lentacker, secretaris

OPENBARE ZITTING
1/1 – Het verslag van de vergadering d.d. 21 december 2017 wordt na lezing goedgekeurd
en ondertekend.
II – BEHEER

Goedkeuring beheersovereenkomst OCMW Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
De raad;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van
Sint-Gillis-Waas van 23 mei 2017 tot oprichting van een publiekrechterlijke vereniging,
genaamd Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas, overeenkomstig titel VIII, Hoofdstuk I van het
OCMW-decreet;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 september 2017 houdende goedkeuring van
de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Sint-GillisWaas van 23 mei 2017 tot oprichting van een publiekrechterlijke vereniging, genaamd
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas, overeenkomstig titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMWdecreet;
Gelet op de goedgekeurde oprichtingsstatuten, verleden bij notaris Maarten De
Clercq op 28 september 2017;
Overwegende het voorliggende ontwerp van beheersovereenkomst opgemaakt
tussen het OCMW van Sint-Gillis-Waas en de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas die tot
doel heeft om de samenwerking en de financiële verhoudingen te regelen tussen het OCMW
en de Welzijnsvereniging, en de wijze waarop de Welzijnsvereniging haar opdracht dient te
vervullen.
Gelet op de bepalingen van het OCMW decreet;
Gelet op de bespreking ter zake;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Art. 1 – Het voorliggend ontwerp van beheersovereenkomst afgesloten tussen het OCMW en
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de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas goed te keuren en toe te voegen aan deze
beslissing.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn administratie voor het nodige
gevolg
Goedkeuring project geïntegreerde zorg chronisch zieken: kennisname
De raad;
Gelet op de beslissing van 26 mei 2016 waarin werd beslist om deel te nemen aan
het pilootproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken Waasland.
Gelet op de beslissing van 27 april 2017 waarin de inbreng van het OCMW in dit
project werd bepaald;
Gelet op de mededeling van het RIZIV van 18 december 2017 waarin het pilootproject werd weerhouden om toe te treden tot de uitvoeringsfase;
Gelet op de bepalingen van het OCMW decreet;
Gelet op de bespreking ter zake;
Besluit:
Enig artikel – Kennis te nemen van de mededeling van het RIZIV waarin het kandidaatproject Waasland werd weerhouden om toe te treden tot de uitvoeringsfase
Verlenging textielproject Azalee
De raad;
Gelet op de jaarlijkse voorgelegde evaluatienota van het project textielsortering van
VZW Den Azalee dat werd opgestart op 01.12.2014 in samenwerking met het OCMW;
Overwegende dat tot nu toe steeds werd beslist om dit project, na een gunstige
evaluatie, met een jaar te verlengen;
Overwegende dat het aangewezen is om deze samenwerkingsovereenkomst te
bestendigen, gekoppeld aan een jaarlijkse evaluatie;
Gelet op de wijzigingen inzake tijdelijke werkervaring waardoor het noodzakelijk is dat
cliënten op verschillende werkvloeren werken en zo verschillende competenties kunnen
aanleren;
Overwegende dat het textielproject ideaal is om start te fungeren bij iedere tewerkstelling;
Gelet op de bepalingen van het OCMW decreet;
Gelet op de bespreking ter zake waaruit blijkt dat het textielproject als zeer waardevol
wordt beschouwd maar dat ook een overleg met de directie van Den Azalee omtrent de
operationele werking en de financiële info over dit project aangewezen is;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Art 1 - Kennis te nemen van de evaluatienota, opgemaakt door zijn sociale dienst.
Art 2 – Het textielproject verder te zetten voor onbepaalde duur.
Art 3 – De directie van VZW Den Azalee uit te nodigen op de volgende raadzitting voor een
uiteenzetting over de operationele werking en de financiële info over het textielproject
en de werking van VZW in het algemeen.
Art 4 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn secretaris en sociale dienst voor
het nodige gevolg.
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ERSV (Erkend Regionaal samenwerkingsverband): wijziging samenstelling algemene
vergadering
De raad;
Gelet op het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen, directie Economie, over de
statutenwijziging van de ERSV;
Overwegende dat deze statutenwijziging inhoudt dat de OCMW’s voortaan worden
uitgesloten uit de vereniging;
Overwegende dat het OCMW van Sint-Gillis-Waas tot nu toe lid was van ERSV met
als vertegenwoordiger de heer E. De Keyzer;
Gelet op de bepalingen van het OCMW decreet;
Gelet op de bespreking ter zake;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Kennis te nemen van de statutenwijziging van ERSV met als gevolg dat het
OCMW voortaan geen deel meer uitmaakt van de vereniging en bijgevolg ook
geen vertegenwoordiger meer heeft in de algemene vergadering.

ECONOMISCHE TOESTAND

Aankoop badgelezer voor kopieertoestel Welzijnshuis
De raad;
Gelet op de vraag van de gemeentelijke systeembeheerder om het kopieertoestel
aan de onthaalbalie van het welzijnshuis uit te rusten met een kaartlezer;
Gelet op de voorliggende prijsofferte van Ricoh voor de aankoop/huur van volgende
componenten:
- embedded licentie voor multifuncionele printer : € 315,00 (exclusief btw)
- kaartlezer: € 194,00 (exclusief btw)
- additioneel SUA bedrag toe te voegen aan huidig contract van de papercut
licentie: € 2,35/maand (exclusief btw)
Gelet op de bepalingen van het OCMW decreet;
Gelet op de bespreking ter zake;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Art 1 – Prijsofferte van Ricoh voor de uitrusting van het kopieertoestel aan de onthaalbalie
van het welzijnshuis met een badgelezer goed te keuren.
Art 2 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke systeembeheerder
en zijn administratie voor het nodige gevolg.
Betaalbaarstelling investeringsfactuur Arjo Huntleigh
De raad,
Overwegende dat de raad de enige budgethouder is voor wat investeringen betreft;
Gezien de Raad het enige orgaan is dat de bevoegdheid heeft tot betaalbaarstelling;
Gelet op de voorliggende factuur nummer 201715094 d.d. 27 december 2017 van de
firma Arjo Huntleigh voor een bedrag van 23.344,34 euro;
Gezien deze factuur kadert in een aankoop van meubilair voor het woonzorgcentrum
en behoort tot het investeringsproject 2014/2 - subproject AR 22291007 en BI 095301,
waarin de nodige kredieten werden voorzien voor de uitvoering van deze aankoop;
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Gelet op de bespreking ter zake;
Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Gelet op het KB van 18 april 2017 inzake de plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren
Gelet op het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot
bepaling van de AUR van de overheidsopdrachten
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Besluit:
Art. 1 – De Raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling met het desbetreffende investeringsbudget van de factuur nummer 201715094 d.d. 27 december 2017 voor een
bedrag van 23.344,34 euro bij de firma Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420
Erpe-Mere
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te hechten aan de desbetreffende factuur.
Betaalbaarstelling investeringsfactuur Eandis
De Raad,
Overwegende dat de raad de enige budgethouder is voor wat investeringen betreft;
Gezien de Raad het enige orgaan is dat de bevoegdheid heeft tot betaalbaarstelling;
Gelet op de voorliggende factuur nummer 0099784305 d.d. 20 december 2017 van
de firma Eandis voor een bedrag van 25.608,67 euro;
Gezien deze factuur kadert in de plaatsing van een hoogspanningscabine voor
elektriciteit voor het woonzorgcentrum en behoort tot het investeringsproject 2014/2 subproject AR 22291007 en BI 095301, waarin de nodige kredieten werden voorzien voor de
uitvoering van deze aankoop;
Gelet op de bespreking ter zake;
Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Gelet op het KB van 18 april 2017 inzake de plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren
Gelet op het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot
bepaling van de AUR van de overheidsopdrachten
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Besluit:
Art. 1 – De Raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling met het desbetreffende investeringsbudget van de factuur nummer 20099784305 d.d. 20 december 2017 voor een
bedrag van 25.608,67 euro bij de firma Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te hechten aan de desbetreffende factuur.

PATRIMONIUM

Bouwwerken
LOI
De Raad,
Overwegende dat door een brand er grondige herstellingswerken nodig zijn aan het
appartement op het gelijkvloers;
Overwegende dat dit incident wordt vergoed via de brandverzekering van Ethias;
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Gelet op de binnen gekomen offertes van volgende firma’s:
- Belfor: voor de sanering van het gelijkvloers € 7.869,00
- Alcomel: voor de herstelling van de keuken € 5.208,51 (excl btw)
- VZW EPA voor de schilderwerken € 2.769,44
Gelet op de schuldvordering van het OCMW voor de inkomstenderving wegens
onbeschikbaarheid van het appartement voor een bedrag van € 5.892,00 per maand;
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Besluit:
Enig artikel – Kennis te nemen van de binnengekomen offertes en schuldvorderingen die
voorgelegd worden aan Ethias
Masterplan Sint-Helenasite – Kennisname verslagen en brief
De raad;
neemt kennis van:
 Werfverslag 44 architectuur
 Werfverslag 21 technieken
 Veiligheidsverslag 16268-32
 Brief van EDF van vraag tot verlenging uitvoeringstermijn
Masterplan Sint-Helenasite – veertiende vorderingsstaat Vandenbussche
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 14 opgemaakt door de firma Algemene bouwonderneming Vandenbussche, Groendreef 21 te 9880 Aalter d.d. 20 december
2017 voor het uitvoeren van werken in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door AMV architectenbureau bvba, Lange Kouterstraat 14a te 9230 Wetteren;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 14
d.d. 20 december 2017 opgemaakt door de firma Algemene bouwonderneming
Vandenbussche, Groendreef 21 te 9880 Aalter voor het uitvoeren van werken in het
kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten
bedrage van 520.623,92 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop
Masterplan Sint-Helenasite – achtste vorderingsstaat EDF nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 8 opgemaakt door de firma EDF nv,
Flanders Fieldweg 36 te 8790 Waregem d.d. 31 december 2017 voor het uitvoeren van

6

elektriciteitswerken in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers
en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door Studieburo De
Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Sint-Andries;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit;
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 8
d.d. 31 december 2017 opgemaakt door de firma EDF nv, Flanders Fieldweg 36 te
8790 Waregem voor het uitvoeren van elektriciteitswerken in het kader van het
project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten bedrage van
141.798,55 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – zesde vorderingsstaat Vandewalle nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 6 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke d.d.14 november 2017 voor het uitvoeren van
werken – lot HVAC en sanitair - in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum
met 90 kamers en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door Studieburo De
Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Sint-Andries;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 6
d.d. 14 november 2017 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te
8490 Jabbeke voor het uitvoeren van werken – lot HVAC en sanitair - in het kader
van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten bedrage van 265.396,73 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – zevende vorderingsstaat Vandewalle nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 7 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke d.d.12 december 2017 voor het uitvoeren van
werken – lot HVAC en sanitair - in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum
met 90 kamers en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door Studieburo De
Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Sint-Andries;
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Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 7
d.d. 12 december 2017 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te
8490 Jabbeke voor het uitvoeren van werken – lot HVAC en sanitair - in het kader
van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten bedrage van 200.419,46 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – achtste vorderingsstaat Vandewalle nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 8 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke d.d.17 januari 2018 voor het uitvoeren van werken
lot HVAC en sanitair - in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90
kamers en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door Studieburo De
Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Sint-Andries;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 8
d.d. 17 januari 2018 opgemaakt door de firma Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490
Jabbeke voor het uitvoeren van werken – lot HVAC en sanitair - in het kader van het
project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten bedrage van
75.046,04 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – Stand van zaken verrekeningen
De raad;





Gelet op de voorliggende documenten:
Overzicht verrekeningen bouwwerken op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 149.158,21 €
Overzicht verrekeningen elektriciteit op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 24.158,74 €
Overzicht verrekeningen CVVKS op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
- 201841,36 €
Overzicht verrekeningen elektriciteit op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
-1.058,62 €
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Overzicht verrekeningen vast meubilair op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 6.140,24 €
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Enig artikel – De raad neemt kennis van:
 Overzicht verrekeningen bouwwerken op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 149.158,21 €
 Overzicht verrekeningen elektriciteit op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 24.158,74 €
 Overzicht verrekeningen CVVKS op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
- 201841,36 €
 Overzicht verrekeningen elektriciteit op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
-1.058,62 €
 Overzicht verrekeningen vast meubilair op datum van 25.01.2018 voor een bedrag van
+ 6.140,24 €
Masterplan Sint-Helenasite – derde vorderingsstaat Lohisse nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 3 opgemaakt door de firma Lohisse
NV, Dendermondsesteenweg 177 te 1730 Asse d.d. 31 december 2017 voor het uitvoeren
van werken – lot vast meubilair - in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum
met 90 kamers en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door AMV architectenbureau bvba, Lange Kouterstraat 14a te 9230 Wetteren;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 3
d.d. 31 december 2017 opgemaakt door de firma Lohisse NV, Dendermondsesteenweg 177 te 1730 Asse voor het uitvoeren van werken – lot vast meubilair - in
het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek
ten bedrage van 100.231,67 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – eerste vorderingsstaat Coopman Orona nv
De raad;
Gelet op de ingekomen vorderingstaat nummer 1 opgemaakt door de firma Coopman
Orona, Mannebeekstraat 3, 8790 Waregem d.d. 4 januari 2018 voor het uitvoeren van
werken – lot liften - in het kader van het project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers
en polikliniek;
Gezien deze vorderingstaat geverifieerd en goedgekeurd is door Studieburo De
Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Sint-Andries;
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Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;

Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring en betaalbaarstelling aan de vorderingstaat nummer 1
d.d. 4 januari 2018 opgemaakt door de firma Coopman Orona, Mannebeekstraat 3,
8790 Waregem voor het uitvoeren van werken – lot liften - in het kader van het
project uitbreiding woonzorgcentrum met 90 kamers en polikliniek ten bedrage van
29.734,62 euro – btw inbegrepen.
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – goedkeuring offerte van De Watergroep voor capaciteitsmeting
De raad;
Gelet op de offerte van De Watergroep tot uitvoeren van een capaciteitsmeting voor
de nieuwbouw van het WZC De Kroon;
Gelet op de hoogdringendheid;
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring aan de offerte opgemaakt door De Watergroep, Koning
Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, voor het uitvoeren van een capaciteitsmeting voor
een bedrag van € 767,76 (inclusief btw).
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Masterplan Sint-Helenasite – goedkeuring offerte van Group Van Vooren voor uitvoering verkennend bodemonderzoek
De raad;
Gelet op de mededeling van de hoofdaannemer Vandenbussche dat er naar aanleiding van de grondwerken ter hoogte van de rondweg achteraan de site, onverwachte
grondvervuiling werd vastgesteld;
Overwegende dat er dringend een bijkomend grondonderzoek moet uitgevoerd
worden naar de aard en de omvang van de vastgestelde vervuiling;
Gelet op de offertes die werden opgevraagd bij de firma’s Asper en Group Van
Vooren;
Overwegende dat enkel Group Van Vooren een offerte heeft opgemaakt voor een
verkennend bodemonderzoek voor een bedrag van € 5.862,00 (exclusief btw);
Gelet op de hoogdringendheid;
Gelet op de besprekingen ter zake;

10

Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit:
Art. 1 – De raad geeft goedkeuring aan de offerte opgemaakt door de firma Group Van
Vooren, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek voor een bedrag van € 5.862,00 (exclusief btw)
Art. 2 - Deze uitgave te vereffenen met het desbetreffend budget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en te
hechten aan de desbetreffende aankoop.
Verbouwing welzijnshuis: offerte uitvoering studie stabiliteit en technieken
De raad;
Gelet op de raadsbeslissing van 30 november waarin AMV architecten wordt aangesteld als ontwerper voor de verbouwing van een deel van het WZC De Kroon tot Welzijnshuis;
Gelet op de voorliggende offerte opgemaakt door AMV architecten waarin het
volgende wordt voorgesteld in het kader van deze opdracht:
 Studie stabiliteit: gelet op de beperkte opdracht wordt de opdracht verrekend in regie aan
€ 100 per uur.
 Studie technieken: er wordt een ereloonpercentage voorgesteld van 6% op het geraamde
bedrag van € 176.640,00.
Gelet op de besprekingen ter zake;
Gelet op de wet van 24 december 1993, met latere wijzigingen, betreffende de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 8 juli 1976;
Besluit: met eenparigheid
Art. 1 - De raad keurt de voorliggende offerte van AMV architecten goed:
 Studie stabiliteit: gelet op de beperkte opdracht wordt de opdracht verrekend in
regie aan € 100 per uur.
 Studie technieken: er wordt een ereloonpercentage voorgesteld van 6% op het
geraamde bedrag van € 176.640,00.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan zijn financieel beheerder en de
ambtenaar wonen.
Namens de raad,
Rony Lentacker
secretaris OCMW

Eric De Keyzer,
wnd voorzitter OCMW

