NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
RAADSZITTING 25 MAART 2019.

Aanwezig:

LUKAS JACOBS, OCMW-voorzitter;
MONIQUE AERTS, DOMIEN ARNOLD, DIETER BEYERS, HANNE
BEYERS, MAGGY BEYERS, MAARTEN DE BOCK, CINDY DE
ROEVE, CLARISSE DE RYDT, HANS DE SCHEPPER, GILLES
DELCROIX, JEF DUERLOO, SANDRA HOPPENBROUWERS, SILKE
LATHOUWERS, JAN OERLEMANS, LUDOVICA PEETERS, DIDIER
VAN AERT, JEF VAN DEN BERGH, LIES VAN DEN KEYBUS, ANITA
VAN DER POEL, JAN VAN ESBROECK, STEFANIE VAN LOOVEREN,
WOUTER VANDEN BERGH, KOEN VANHEES, INGA VERHAERT,
raadsleden;

Directeur:

VINCENT GABRIELS, algemeen directeur.

Afwezig en verontschuldigd: /.
__________________________________________________________________________
De voorzitter opent de vergadering om 21u04.
DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING

FINANCIËN EN PATRIMONIUM
1.

Kennisname van de gunning van de overheidsopdracht 'postdiensten op grond
van een raamcontract' met VVSG als opdrachtgevend bestuur.

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
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VERSLAG
=========
OPENBARE ZITTING
FINANCIËN EN PATRIMONIUM
1.

Kennisname van de gunning van de overheidsopdracht 'postdiensten op grond
van een raamcontract' met VVSG als opdrachtgevend bestuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08-07-1976;
Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens zijn zitting van 18
september 2017 om haar interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp
“Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw te betuigen en
om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermelde raamovereenkomst door aan VVSG
vzw het ingevulde aanvraagformulier mee te delen;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2017 om
een definitieve toetredingsbeslissing te nemen op grond van de opdrachtdocumenten als volgt:
“Het OCMW doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van
een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”
(Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18). Mevr. M. Beyers, voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn wordt belast met de uitvoering.”
Gelet op de gunning van de overheidsopdracht op 17 oktober 2018 van het directiecomité van
de VVSG aan bpost. De andere inschrijver was Easypost. Op 19 oktober 2018 werd deze
beslissing overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering ter kennis van de
inschrijvers gebracht. Zij ontvingen hierbij de gemotiveerde gunningsbeslissing;
Gelet op het ingedienschorsingsberoep bij de Ondernemingsrechtbank door Easypost op 02
november 2018 tegen de beslissing van de VVSG van 17 oktober 2018 om het raamcontract
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen aan bpost te gunnen;
Gelet op de uitspraak in kortgeding op 17 januari 2019 door de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel die zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de
vordering van Easypost tot schorsing van de gunningsbeslissing van 17 oktober 2018 van de
VVSG, waardoor de gunning van het raamcontract definitief toegewezen is aan bpost;
2

Overwegende dat de Schepen van welzijn en Voorzitter BCSD belast zal worden met de
uitvoering, aangezien de functie van OCMW-voorzitter niet meer bestaat;

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

Openbare stemming met 25 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Domien Arnold, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt,
Hans De Schepper, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers,
Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus,
Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Wouter Vanden Bergh, Koen
Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.
Het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 van de RMW wordt unaniem
goedgekeurd.

VARIA
Er wordt afgesproken om een eerste vergadering van de raadscommissie Algemeen Beleid te
organiseren op maandag 20 mei 2019 om 20u00.
De raadscommissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor
beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen
belanghebbenden horen.
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Tijdens deze vergadering van de raadscommissie zal de stand van zaken wat betreft de
lopende RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) worden besproken.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21u06.
Gedaan in zitting datum als hierboven.
De algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Lukas Jacobs
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