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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 26 november 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Bavo Anciaux, 

Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Griet Reyntiens, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 12 

december 2019 – mandaat van de OCMW-raad 

3. Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn om beroep te doen op 

Cipal dv als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 

“Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 

4. Beslissing RMW om beroep te doen op Cipal dv als opdrachtencentrale voor 

afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 

onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – 

Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

Financiën 

5. Oninbaarverklaring 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 22 oktober 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 12 

december 2019 – mandaat van de OCMW-raad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 12 december 2019 – mandaat 
van de OCMW-raad 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 

 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 
 

Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de 
volgende agendapunten: 

 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de 

te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 

4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
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Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 

weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Stemming voor de afvaardiging : 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

Stemming voor de agenda :  
 

Unaniem 
 
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt 

per e-mail d.d. 25 oktober 2019, goedgekeurd. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene 
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van 
het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

 
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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3. Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn om beroep te doen op 

Cipal dv als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 

“Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn om beroep te doen op de dienstverlenende 
vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de 
raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 

 
 

Juridische grond 

Gelet op : 
Artikel 78, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal;  

De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid 
en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT 
Infrastructuur”. 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de 

Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 
onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de 
dienstverlenende vereniging Cipal.  
Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 
de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te 
sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, 
zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 

(…) 

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 
opdrachtencentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst) : 

 Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 
verzelfstandigde entiteiten; 

 het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van 

en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl 
de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer 
geplaatste bestelling uitoefent.” 

 Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, 
behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een 
bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die 

de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit 
niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 

De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij voornoemde opdracht 
wordt gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 

Wingepark 5B, 3110 Rotselaar.  
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende hetgeen volgt: 
 De voornoemde opdracht van Cipal dv “ “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 

CSMRTINFRA19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij 
op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

 De gemeente (of OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst 
via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de 
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wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 

organiseren; 
 Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende 

redenen:  
o de in de opdrachtencentrale voorziene  ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte van 

het bestuur;  
o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 

geld betekent; 
o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-

infrastructuur door aanbestedende overheden; 
 De gemeente/het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst 

(geen afnameverplichting);  

 De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
Het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- 
infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19). 
 
Artikel 2:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt belast met de uitvoering. 

 
 

4. Beslissing RMW om beroep te doen op Cipal dv als opdrachtencentrale voor 

afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 

onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – 

Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging 

Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 
“Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

 

Juridische grond 

Gelet op: 

Artikel 78, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur; 
De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid 

en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT 
Infrastructuur” OF “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware””; 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de 

Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 
onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de 
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dienstverlenende vereniging Cipal.  

Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 
de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te 
sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, 
zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 

(…) 
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 
opdrachtencentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst) : 
 Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 

verzelfstandigde entiteiten; 
 het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding 

van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, 
terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de 
afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 

 Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief 
is, behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid 

om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 

procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In 
voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 

De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij voornoemde opdracht 
wordt gegund aan Comparex Belgium bvba,   met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, 
Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel 
 

Adviezen - argumenten 

 De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 
CSMRTSOFT19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op 
als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

 Het OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet 
van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 

organiseren; 
 Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende 

redenen:  
o de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 

ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte van 
het bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent; 

o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 

 Het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen 
afnameverplichting);  

 De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

Het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware 
aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19)  
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Artikel 2:  

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt belast met de uitvoering. 
 
 

Financiën 

5. Oninbaarverklaring 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Overwegende dat het wenselijk is facturen die oninbaar zijn om diverse redenen zoals materiële 
vergissingen, klaarblijkelijke onvermogendheid van de schuldenaars, procedurekosten die hoger 
liggen dan het te innen bedrag, overlijden van de schuldenaar, niet invorderbaar te verklaren. 

 

Juridische grond 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010, 
inzonderheid artikel 127. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 100.000 EUR Actie: 2018150025 Dienstjaar 

Vast te leggen: 38.653,91 AR: 6420000 219 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk Welzijn besluit 

 
Artikel 1 : De in bijlage vermelde ontvangsten worden oninbaar verklaard en aan de financieel 
beheerder wordt ontlasting gegeven voor het desbetreffend van € 38.653,91. 
 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


