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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 26 mei 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Daniel De 

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

Solange Cluydts, Bavo Anciaux, 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, Anita Moens, Véronique De 

Wever, Robbe Carleer, raadsleden 

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 28 april 2020 

Facility 

2. Raamovereenkomst voor levering medicijnen aan OCMW Willebroek - Mandaat 

aan Zorgbedrijf Klein-Brabant 

Financiën 

3. Aanvaarding van schenking 
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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 28 april 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 april 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Facility 

2. Raamovereenkomst voor levering medicijnen aan OCMW Willebroek - 

Mandaat aan Zorgbedrijf Klein-Brabant 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

OCMW Willebroek wenst een nieuwe opdracht te organiseren voor het leveren van medicijnen. 

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van goederen.  

 

Juridische grond 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
4. 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. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 

welzijn op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 
7. De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG. 
Afwijkingen, aanvullingen 

 

Adviezen – argumenten 

OCMW Willebroek opteert om Zorgbedrijf Klein-Brabant, Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands 
te mandateren om procedure te voeren en in naam van het OCMW Willebroek bij de gunning van 
opdracht op te treden. 



3 

 

De aanbestedende overheid Zorgbedrijf Klein-Brabant treedt op in naam van: 
OCMW Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek 
OCMW Boom, Jozef Van Cleemputplein 1, 2850 Boom 
 

De opdracht met ref. ZB-2019-003 betreft de levering van: 
. geneesmiddelen (algemeen en op voorschrift)  
. protheses (brillen, hoorapparaten, orthopedische middelen, steunkousen, enz.)  
. parafarmacie (verzorgingsproducten, steriel en niet steriel materiaal, ...)  
. klein medisch materiaal (aërosoltoestellen, bloeddrukmeters,...))  
De afname van protheses, parafarmacie en klein medisch materiaal is optioneel, geen van de 
opdrachtgevers is verplicht om dit materiaal af te nemen van de opdrachtnemer.  

 
De geneesmiddelen moeten – in zoverre dit toegelaten wordt door de wetgeving – door middel van 
een geautomatiseerd systeem (medicatierobot) – aangeleverd worden in een recipiënt per bewoner 
per toedieningsmoment. De gegevensoverdracht moet kunnen geschieden met elk van de 
softwareprogramma’s die in de voorzieningen gehanteerd worden.  

 

De opdracht wordt gegund bij openbare procedure. De opdracht beoogt de prestaties zoals 
beschreven in de technische bepalingen. Het volgen van de procedure houdt geen verplichting in 
om de opdracht toe te wijzen. De toewijzing gebeurt aan één inschrijver.  
 
Plaats van levering: 
• WZC Ten Weldebrouc, Westzavelland 42 te 2830 Willebroek Het WZC Ten Weldebrouc wordt 
beheerd door OCMW Willebroek, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek en beschikt over 188 

woongelegenheden + 5 kortverblijfkamers.  
• WZC Ter Schelde, campus Sint-Amands, Kouterpark 25 te 2890 Puurs-Sint-Amands Het WZC Ter 
Schelde wordt beheerd door Zorgbedrijf Klein-Brabant, Palingstraat 44 te 2870 Puurs-Sint-Amands 
en beschikt over 45 woongelegenheden waarvan 25 met RVT-erkenning.  
• WZC Sint-Pieter, campus Puurs, Palingstraat 44 te 2870 Puurs-Sint-Amands Het WZC Sint-Pieter 
wordt beheerd door Zorgbedrijf Klein-Brabant, Palingstraat 44 te 2870 Puurs-Sint-Amands en 
beschikt over 92 woongelegenheden waarvan 61 met RVT-erkenning en 6 kortverblijven.  

• WZC Den Beuk, Jozef Van Cleemputplein 1 te 2850 Boom Het WZC Den Beuk wordt beheerd door 

Lokaal Bestuur Boom, Jozef Van Cleemputplein 1 te 2850 Boom en beschikt over 176 
woongelegenheden + 7 kortverblijfkamers.  
 
De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraag 12 kalendermaanden. 
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000751 ARK: 6015000 Code beleidsveld:  0953 

Actie: 000122 Bedrag :  98.000 € (per jaar) 
 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: Zorgbedrijf Klein-Brabant, Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands, wordt 
gemandateerd om procedure te voeren en in naam van OCMW Willebroek bij de gunning van de 

opdracht op te treden.  Deze opdracht komt tot stand bij wijze van openbare procedure. 
 
Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van het 
OCMW Willebroek. 
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Financiën 

3. Aanvaarding van schenking 

Motivering 

Het aanvaarden van giften en schenkingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn. 

Voorgeschiedenis 

In het kader van de coronacrisis heeft het Fonds Vinci een oproep aan de woonzorgcentra gedaan 
om dossiers inzake meerkosten corona in te dienen. De beste dossiers gingen uitgekozen worden 

en konden op die manier een schenking van € 2.000,- ontvangen.  
 
Het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc heeft een dossier ingediend. 
 

Feiten en context 

Op 20 april 2020 heeft het Fonds Vinci laten weten dat het dossier van Ten Weldebrouc uitgekozen 
was en dat het OCMW Willebroek in dat kader € 2.000,- ontvangt als schenking. 

 
Het bedrag is op 28 april 2020 gestort. 
 

Juridische grond 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 196. 

Adviezen - argumenten 

Een fiscaal attest zal aan betrokkene overgemaakt worden voor de stortingen in 2020. 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijke welzijn besluit 
 
Artikel 1 : De gift van het Fonds Vinci, Bourgetlaan 44 B7, 1130 Brussel te aanvaarden. 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


