VERSLAG OCMW-raad
DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
• aanwezig

Axel Boen, voorzitter
Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus
Remery, Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Rob Mennes, burgemeester
Magda Claes, raadslid

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.
1.
Goedkeuring verslag.
Het verslag van de zitting dd. 28.08.2018 wordt goedgekeurd bij 7 stemmen ja bij 1
onthouding.
2.
Kennisname betalingsbevelen.
De OCMW-raad neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer
2018001879 tot nummer 2018002092.
3.
Collectieve hospitalisatieverzekering.
De OCMW-raad,
Gelet op het OCMW decreet en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 51, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 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 41, §1, 1°
(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet), en inzonderheid
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening
van meerdere aanbesteders toelaat;
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;

verslag OCMW-raad 25-09-2018

Pagina 1 van 3

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Collectieve hospitalisatieverzekering voor
medewerkers gemeente en ocmw Schelle en AGB Fluctus Schelle” een bestek met nr. 2018-11
werd opgesteld door de Financiële dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 92.000, waarvan het
aandeel van het OCMW geraamd wordt op € 5.000;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat
Gemeente Schelle de procedure zal voeren en in naam van Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus
Schelle en OCMW Schelle bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en
administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan op AR
62211000 in de verschillende beleidsdomeinen;
Beslist: Goedgekeurd Met 8 stemmen voor (Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda

Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik
Van der Aa)
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-11 en de raming voor de opdracht
“Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers gemeente en ocmw Schelle en AGB
Fluctus Schelle”, opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 92.000.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
Gemeente Schelle wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Autonoom
Gemeentebedrijf Fluctus Schelle en OCMW Schelle bij de gunning van de opdracht op te
treden.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 5:
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 6:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplanop AR 62211000 in de
verschillende beleidsdomeinen;
4.
Ingekomen stukken.
De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken: geen.
Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het
publiek de zaal te verlaten.
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Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:40 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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voorzitter
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