OCMW Raad
Notulen

Zitting van 7 oktober 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens; de heer Erik Van Roelen; mevrouw Heidi Wuestenbergs; de heer Thomas
Dubois; de heer Kris Jacobs; mevrouw Elke Boogaerts; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy Pans;
mevrouw Inge Sannen; de heer Steven Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte
Bastijns; de heer Wim Vanderbruggen; de heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer Laurens
Meeus; mevrouw Lore Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; de heer Ludo
Raymaekers; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Josiane Vanthienen

Verontschuldigd:
mevrouw Josiane Vanthienen

7 oktober 2019 20:58 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Goedkeuring - notulen OCMW-raad 2 september 2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige vergadering dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en art. 278;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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De OCMW-raad keurt de notulen van 2 september 2019 goed.
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MAALTIJDBEDELING : Goedkeuring lastvoorwaarden en
uit te nodigen firma's - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De lopende aanbesteding voor bereiding en levering van warme maaltijden loopt eind 2019 af.
Er dient een nieuwe aanbesteding te gebeuren.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “MAALTIJDBEDELING” een bestek met nr. TD2019615 werd opgesteld door OCMW, ontwerp in bijlage;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel 1 (HUIS AAN HUIS BEDELING WARME MAALTIJDEN OCMW), raming: € 61.983,47 excl. btw
of € 75.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (MAANDELIJKSE WARME MAALTIJD), raming: € 19.834,71 excl. btw of € 24.000,00 incl.
21% btw;
* Verlenging 1 (HUIS AAN HUIS BEDELING WARME MAALTIJDEN OCMW), raming: € 20.661,15 excl.
btw of € 24.999,99 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (MAANDELIJKSE WARME MAALTIJD), raming: € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl.
21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.090,90 excl. btw of
€ 131.999,99 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat OCMW de
procedure zal voeren en in naam van Stad Halen bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
Overwegende dat 31 oktober 2019 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025
Gegeven de goedkeuring voor deze gezamelijke opdracht door het CBS op 30/9/2019;
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Juridische grond
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 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 57, 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, inzonderheid artikel 90, 1°;
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 het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 78, betreffende de
bevoegdheden van de RVMW;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit
De OCMW Raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD-2019615 en de raming voor de opdracht
“MAALTIJDBEDELING”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 109.090,90 excl. btw of € 131.999,99 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het OCMW werd gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Stad Halen bij de gunning
van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 2
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De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“MAALTIJDBEDELING” wordt opgestart.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

- DELIMEAL NV, Victor Heylenlei 41 te 2530 Boechout;
- HOEVE GERVAN NV, Schansstraat 16 te 3560 Lummen;
- Wendelen Jan, Kruisstraat 42 te 3545 Halen;
- Catering Event Service, Petermansstraat 8 te 3583 Paal;
- Vlaamse Kost, Gelebergstraat 35 te 3583 Paal;
- De Winning Catering, St-Ferdinandstraat 1 te 3560 Lummen;
- Traiteur Nico, Fonteinstraat 27 te 3545 Halen;
-Traiteur An Vanbrabant Liniestraat 38,Halen
- Etestijd, Ansembroekstraat 7, Halen
- Boucherieke, Fonteinstraat Halen
- De kleine chef, Lindestraat 90, Halen

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 oktober 2019 om 12.00 uur.
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rapportering organisatiebeheersingssyteem kennisgeving
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het goedgekeurde charter voor organisatiebeheersingssysteem door de RVMW van
15/12/2015;
Gelet op de zelfevaluatie door alle diensten onder begeleiding van Q&A die in 2016 doorging;
Daar er jaarlijks gerapporteerd dient te worden over het systeem van organisatiebeheersing;
Gegeven de evaluatie over de voortgang door het MAT;
Gegeven het rapport in bijlage;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 art. 78 en art. 217 t.e.m. 220

Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van de rapportering over het organisatiebeheersingssyteem.
7 oktober 2019 21:05 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

VARIA EN MEDEDELINGEN
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Varia en mededelingen
* Het zittingsverslag maakt deel uit van de audio-opname onder punt 2 van de GR.
* Volgende zitting 4/11

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Tom Adriaens
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