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OPENBARE ZITTING

Punten van de ooenbare zittino

Ondersteu nende diensten

Centrale administratie

7. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2027

Besluit: Unaniem
Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk
wefzijn van 24 augustus 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Facility

2. Leveren van onderhoudsproducten en materialen aan het OCMW Willebroek,
Gemeente Willebroek en AGB - wijze van gunnen : openbare procedure'
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswiize

Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

In het kader van de wet op de overheidsopdrachten is het noodzakelijk een nieuwe aanbesteding
uitte schrijven. De voorgaande dateertvan l juli 2OI7 en liep af op 30 juni 2021.

Juridische grond

- 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.

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april2OlT betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van22 december 201-7, meer bepaald artikel 84, S 3, 50,

waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht van dagelijks bestuur.

- Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2Ol7 houdende
vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd
worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- Het Bestuursdecreet van 7 december 201.8.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met

341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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Adviezen - argumenten

In het kader van de opdracht "Leveren van onderhoudsproducten en materialen aan het OCMW
WILLEBROEK, GEMEENTE WILLEBROEK en AGB" werd een bestek met nr. 2O2I/293 opgesteld door
OCMW Willebroek.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
x Basisopdracht (Leveren van onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen), raming:
€54.5L4,67 excl. btw of € 65.962,68 incl. btw;
x Verlenging 1 (Leveren van onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen), raming:
€ 54.514,61 excl. btw of € 65.962,68 incl. btw;
x Verlenging 2 (Leveren van onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen), raming:
€ 54.5t4,61exc|. btw of € 65.962,68 incl. btw;
x Verlenging 3 (Leveren van onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen), raming:
€ 54.5t4,67 excl. btw of € 65.962,68 incl. btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 218.058,44 excl. btw of € 263.850,72
incl. btw. (Gemeente Willebroek € 65.496 incl. btw, OCMW Willebroek € 148.508 incl. btw, AGB
49.848 incl. btw).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Willebroek de
procedure zal voeren en in naam van Gemeente Willebroek en AGB bij de gunning van de opdracht
zal optreden.
Gezamenlijke aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoud iging.

Financiële gevolgen & communicatie

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget

Besluit: Unaniem
Artikel í : Het bestek met nr. 20211293 en de raming voor de opdracht "Leveren van
onderhoudsproducten en materialen aan het OCMW Willebroek, Gemeente Willebroek en AGB",
opgesteld door OCMW Willebroek worden goedgekeurd. De lastvoonrvaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€218.058,44 excl. btw of € 263.850,72 incl. btw. (Gemeente Willebroek € 65.496 incl. btw, OCMW
Willebroek € 148.508 incl. btw, AGB 49.848 incl. btw).

Artikel2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.

Artikel4 : OCMW Willebroek wordt gemandateerd om de procedure uit te voeren en in naam van
Gemeente Willebroek en AGB bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel5 : ln geval van juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel6 ; Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen

Artikel 7 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
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Welzijn

Samenleven

3. Subsidiereglement en overeenkomst voor het steriliseren/ castreren van
huiskatten

Motivering

Voorgeschiedenis

4 december 2020: kennisgeving college van burgemeester en schepenen: overeenkomst gemeente
Willebroek en dierenbescherming Mechelen inzake de aanpak van de zwerfkattenproblematiek.

Feíten en context

Om burgers te mobiliseren om hun katten te laten steriliseren of castreren voorzien we als
gemeente een tegemoetkoming voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming.
Het project is een samenwerking tussen Dierenbescherming Mechelen vzw en de gemeente
Willebroek.

De gemeente ondersteunt de communicatie van de campagne (affiches, flyers, publicatie in het
2830 magazine, ...).

De aanvraagformulieren en lijst met deelnemende dierenartsen zijn beschikbaar in het
administratief centrum, bij Dierenbescherming Mechelen vzw en online.

Elke deelnemende dierenarts vraagt zijn eigen prijs voor sterilisatie/castratie (met een
maximum van 125 euro/sterilisatie en 65 euro/castratie).
De gezinnen uit de doelgroep betalen 25 euro/sterilisatie en 10 euro/castratie (maximum 2 katten
per gezin). Voor de sterilisatie van zwangere katten wordt hetzelfde tarief
aangerekend.

De dierenarts moet binnen de maand na de ingreep de subsidievraag indienen bij
Dierenbescherming Mechelen vzw die dan binnen de 2 maanden uitbetaalt (max 100
euro/sterilisatie en 50 euro/castratie). De Dierenbescherming bezorgt gemeente Willebroek een
afrekeningsnota (elk kwartaal) voor de terugbetaling en evaluatie van het project (jaarlijks).

Juridische grond

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren,
gewijzigd door:

. de wet van 26 maart 1993 (Ministerieel Besluit dd. 9 juli 1993)
o de wet van 4 mei 1995 (Ministerieel Besluit dd. 28 juli 1995)

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 mei 2001 (Belgisch Staatsblad dd. 4 juli 2001 ) betreffende
de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met oog op het nutsgebruik van de dieren of op de
beperking van de voortplanting van de diersoort.

Gelet op het Dierenwelzijnsplan'goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 2008.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming Mechelen VZW voor het
onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van de zwerfkattenproblematiek
werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in de zitting van
4 december 2020.
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Adviezen - argumenten

Sociale dienst: Jan Flour: positief advies
Dienst omgeving: positief advies
Communicatiedienst: positief advies, werken graag mee om de campagne en
subsidiemogelijkheden mee bekend te maken.
Financiele dienst: positief advies

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie

Besluit: Unaniem
Artikel 1

De OCMW raad geeft goedkeuring voor het nieuwe subsidiereglement voor het
steriliseren/castreren van huiskatten.

Artikel 2
De OCMW raad geeft goedkeuring voor de overeenkomst voor kattensterilisatie en castratie tussen,
Dierenbescherming Mechelen en Gemeente Willebroek.

Biikomende ounten van de openbare zitting

Welzijn

Sociale dienst en schuldbemiddeling

4. Samenwerkingsovereenkomst CAW in kader van CovidTg-subsidies
Motivering

Voorgeschiedenis

In het kader van de gezondheidscrisis waarmee ons land wordt geconfronteerd, heeft de federale
regering verschillende maatregelen genomen om de Covid-19-pandemie te bestrijden.
Deze maatregelen hebben een aanzienlijke impact op de samenleving en het leven van onze
medeburgers. Om deze pandemie effectief te bestrijden is de regering moeten overgaan tot
ongeziene maatregelen die de vrijheid van beweging, ontmoeting, contact en uitwisseling van
elkeen beperken. Bovendien worden deze maatregelen aangevuld met een noodzakelijk leerproces
en de uitvoering van verschillende beperkingsmaatregelen die door de hele bevolking van het
Koninkrijk gekend en ondersteund moeten worden.

Nu deze maatregelen verschillende maanden in voege zijn, wordt vastgesteld dat telewerken, de
beperking van sociale contacten, de sluiting van collectieve recreatieplaatsen, ... steeds meer
psychologische problemen met zich meebrengen. Aangezien de meeste mensen in - gedwongen -
isolatie leven, kampen steeds meer mensen met gevoelens van angst en verdriet. Eetstoornissen
en slaapproblemen nemen toe. Mensen worden getroffen in een basisbehoefte, namelijk sociale
contacten hebben. Sommigen hebben het contact met de buitenwereld verloren en leven in totale
eenzaamheid. Studenten en scholieren in het secundaironderwijs lijden aan een gebrekaan sociaal
contact en sommigen zijn bang om te mislukken omdat ze alle gevoel voor structuur verliezen.
Sommigen zijn gewoon de weg van het onderwijs, van het leren, verloren. Door thuiswerken
verliezen veel werknemers de band met hun organisatie of werkplek, wat leidt tot burn-out. Intra-
familiaal geweld neemt toe. De mentale weerbaarheid in de samenleving neemt aanzienlijk af,
mede door een gebrek aan perspectief en de duur van de crisis. Dit is vooral het geval voor
kwetsbare mensen.
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Om de OCMW's aan te moedigen om nieuwe acties te ontwikkelen of bestaande projecten te
versterken op het vlak van geestelijke gezondheid, psychologisch welzijn en pedagogische
begeleiding en om ervoor te zorgen dat preventieve gezondheidsmaatregelen gekend, begrepen en
aanvaard worden door iedereen, wordt een toelage van 19000€ toegekend aan het OCMW van
Willebroek.

De toelage is bestemd voor de gebruikers van de OCMW's in de ruime zin: de persoon die gebruik
maakt van de openbare dienstverlening die tot de opdracht van het OCMW behoort, in welke vorm
dan ook.

Deze dienstverlening moet in de ruimst mogelijke betekenis begrepen worden en mag niet beperkt
blijven tot mensen die recht hebben op een leefloon of een andere sociale uitkering.

Deze toelage is dus niet beperkt tot de gerechtigden op sociale bijstand of op maatschappelijke
integratie,

Het koninklijk besluit stelt vijf categorieën van acties/projecten vast die in het kader van deze
toelage in aanmerking worden genomen. Ze moeten als volgt worden geïnterpreteerd:

1. De financiering van acties en projecten om psychologische ondersteuning te organiseren of

om het sociaal isolement van gebruikers te doorbreken

2. De financiering van partnerschappen met organisaties met het oog op de verwezenlijking

van de psychologische ondersteuning van de gebruiker;

3. De financiering van prestaties van derden inzake de psychologische ondersteuning (op

individuele of collectieve basis) voor de gebruikers

4. De financiering van acties en projecten met het oog op het verbeteren van het begrip en de

toepassing van de gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het

Covid- 19-virus

5. De financiering van campagnes om de acties en projecten van de OCMW's inzake

psychologische ondersteuning en bewustmaking van de gezondheidsmaatregelen bekend te

maken

Feiten en context

Er werd bekeken op welke wijze de middelen ingezet kunnen worden voor gebruikers van het
OCMW en met diverse diensten/organisaties werden gesprekken aangeknoopt. Momenteel zijn er
echter heel veel wachtlijsten bij psychologen en instanties. Het CAW was bereid de vraag te
bekijken om extra psychologische en sociale ondersteuning in Willebroek te bieden en er werd een
overeenkomst uitgewerkt zóals toegevoegd in bijlage bij dit verslag.
De overeenkomst kadert acties onder punt 2 van de acties binnen de toelage voor psychologisch
welzijn en de verbeter.ing van preventieve gezondheidsmaatregelen aan de centra voor
maatschappelijk welzijn teneinde het psychologische welzijn van de gebruikers te bevorderen,
psychologische problemen ten gevolge van het sociaal isolement te bestrijden.

CAW zal de psychologische en sociale ondersteuning ten behoeve van gebruikers van het OCMW
Willebroek versterken. CAW biedt eerstelijnshulp aan en informeert en sensibiliseert. Het maakt
ook de brug naar verdere hulp en voorkomt dat problemen verder escaleren en neemt initiatieven
om het psychologisch welzijn te versterken. Met de middelen die voorzien zijn via de toelage,
zullen volgende acties ondernomen worden:

- Vraagverheldering (onthaal) en korte begeleidingstrajecten van gebruikers OCMW

Willebroek.
- Meer outreachend werken om direct met gebruikers in contact te treden.
- Het psychosociaal begeleidingsaanbod rond individuele en relationele problemen

versterken.

Het OCMW Willebroek voorziet 19.000€ voor het CAW voor de inzet van 460 werkuren met het
oog op de verwezenlijking van de psychologische ondersteuning aan kwetsbare inwoners van
Willebroek.
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CAW maakt hiervoor ten laatste op 31 december 2O2I een factuur over en CAW voorziet steeds de
nodige gegevens aan het OCMW Willebroek ter verantwoording, inclusief een kort verslag met het
aantal ondersteunde cliënten.

Juridische grond

Koninklijk Besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezond heidsmaatregelen.

Omzendbrief bij het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter
bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de
preventieve gezondheidsmaatregelen

Adviezen - argumenten

De welzijnsdiensten geven positief advies om een overeenkomst te sluiten met het CAW ter
ondersteuning en bevordering van het psychologisch welzijn van gebruikers van het OCMW.

Het Vast Bureau geeft positief advieb voor goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst.

Financiële gevolgen & communicatie

Inkomsten

Besluit: Unaniem
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit

Artikel 1 :
een partnerschapsovereenkomst te sluiten met het CAW die kadert in het KB van 24 december
2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van
de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de
toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen en dit zoals toegevoegd in bijlage bij dit
besluit. De partnerschapsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2 :
Het CAW in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst een vergoeding te geven van
maximum 19000€, dewelke overeenkomt met maximum 460 werkuren en die kadert in de
subsidiering van de federale overheid. Het CAW dient te rapporteren over de ingezette middelen en
wordt vergoed voor de gepresteerde uren.

Artikel 3 :
Het Vast Bureau verwijst deze beslissing door naar de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk
Welzijn ter goedkeuring.

a

a
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