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Verslag OCMW-raad op 16/10/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, D. De Poortere, B. Ryckewaert, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: H. Dierendonck, schepen;

C. Niville, S. Van den Bossche, raadsleden;

Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Openbare vergadering

1. Verslag OCMW-raad dd. 12/09/2019 - goedkeuring

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met 
uitzondering van G. Galle die zich onthoudt.

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding

2. Vervangen van een boiler in het woonzorgcentrum - overruling door het schepencollege van 
een weigering van visum - kennisname

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de dienst boekhouding in juli 2019 een factuur ontving van de firma Vandewalle nv, 
Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke i.v.m. het vervangen van een boiler in het woonzorgcentrum (bedrag: 
€ 6.727,60);

Overwegende dat aan de verantwoordelijke uitleg werd gevraagd over deze factuur;

Gelet op onderstaande uitleg:

Op 18/01/2019 kwam de firma Vandewalle ter plaatse naar het woonzorgcentrum omdat er 
een lek werd vastgesteld in de boiler.  Na grondig onderzoek kwam men tot de vaststelling dat 



de boiler niet meer kon worden hersteld.  De firma Vandewalle leverde de volledige installatie, 
stond tevens in voor het onderhoud én had een nieuwe boiler in voorraad. Omdat de 
bewoners dagelijks dienen te worden gewassen kon het geringste uitstel voor problemen 
zorgen.  Daarom werd door de verantwoordelijke van het OCMW beslist om de boiler meteen 
te laten vervangen door firma Vandewalle.  Door een materiële vergetelheid werd dit dossier 
niet voorgelegd aan het eerstvolgende vast bureau dat plaatsvond na herstelling door firma 
Vandewalle.

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten;

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes;

Gezien volgens artikel 42§1.1°a) van de wet van 17/06/2016 deze opdracht kon geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Gezien volgens art. 124 van het KB van 18 april 2017 en art. 92 van de wet op de 
overheidsopdrachten de algemene uitvoeringsregels niet toepasselijk zijn op opdrachten waarvan het 
bedrag (excl. BTW)  € 30.000;

Overwegende dat bijgevolg de vervanging kon gebeuren via eenvoudige aanneming van factuur;

Overwegende dat de financieel directeur weigert om visum te geven in dit dossier;

Gelet op de motivering van deze weigering:

Als financieel directeur kan ik voor dit dossier geen visum verlenen gezien de wetgeving niet werd 
nageleefd en de voorgeschreven procedures en richtlijnen binnen de organisatie niet werden 
gevolgd:

- Er dient een visum gevraagd te worden vóórdat de financiële verbintenis wordt 
aangegaan.

- Er is geen besluit van het vast bureau waarbij deze herstellingsuitgave vooraf werd 
goedgekeurd.

- Er werd geen prijsvraag uitgevoerd bij minstens 3 kandidaat-inschrijvers waardoor de 
mededinging in het gedrang komt

Gelet op artikel 267 en 273 van het decreet lokaal bestuur houdende de procedure in geval van 
weigering van het visum door de financieel directeur :

Artikel 267 

Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een voorgenomen 
verbintenis, kan het vast bureau op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval brengt het 
vast bureau de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, samen met zijn eigen 
beslissing, ter kennis van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De verbintenis kan pas worden aangegaan nadat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
kunnen kennisnemen van die beslissing van het vast bureau.



…

Overwegende dat het vast bureau als volgt heeft gerepliceerd op de visumweigering van de financieel 
directeur:

1) De werken waren noodzakelijk en dringend gezien de bewoners dagelijks dienen te worden 
gewassen en dit omwille van gezondheidsredenen. Het was onmogelijk om tijdig in een 
passende besluitvorming te voorzien;

2) Firma Vandewalle stond in voor levering en installatie van alle sanitaire voorzieningen, was 
aan het werk in het woonzorgcentrum (om te proberen het probleem te herstellen) en 
beschikte over een nieuwe boiler uit voorraad. Bovendien was er geen tijd om andere offertes 
op te vragen gezien het dringend karakter van de werken;

Gelet op de overruling van de weigering van visum door het vast bureau op 10/09/2019 (4) voor de 
goedkeuring van de vervanging van de boiler in het woonzorgcentrum door de firma Vandewalle nv 
ten bedrage van € 6.727,60 (incl. BTW).  

Neemt kennis: 
Van de overruling van de weigering van visum door het vast bureau op 10/09/2019 (4) voor de 
goedkeuring van de vervanging van de boiler in het woonzorgcentrum door de firma Vandewalle nv 
ten bedrage van € 6.727,60 (incl. BTW).  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:32 uur.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker


