TOELICHTENDE NOTA VAN DE OCMW-RAAD van 6 MEI 2019
Openbaar

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2.

WZC Sint-Remigius - upgrade telefooncentrale en oproepsysteem

Aanleiding
Er zijn problemen geweest met de telefonie en het gekoppelde oproepsysteem in het woon- en
zorgcentrum Sint-Remigius. Om de continuïteit van de dienstverlening verder te garanderen zijn
werkzaamheden nodig aan de telefooncentrale.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
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 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Context en argumentatie
De telefooncentrale en het gekoppelde oproepsysteem in het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius is
deels aan vervanging toe. Om de continuïteit van de dienstverlening verder te garanderen zijn
werkzaamheden nodig aan de telefooncentrale. De opdracht voorziet in een upgrade naar de laatste
softwareversie inclusief de nieuwste performantere processor, het vervangen van alle digitale
telefoons door de nieuwste versie IP-telefoons, voorzien van PoE switchen voor de nieuwe IPtelefoons, vervangen van alle decthandsets dor ode nieuwste robuustste modellen.
Financiële impact
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 4.
Besluit:
Artikel 1 :
Het bestek en de raming voor de opdracht “Upgrade telefooncentrale en oproepsysteem WZC SintRemigius”, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden 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 € 30.000 excl. btw.
Artikel 2 :
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 :
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 4.
3.

Varia

4.

Aanstellen van een voltijds rusthuisdirecteur in statutair verband

Besloten

Aanleiding
Op 18 december 2018 werd e betrekking van rusthuisdirecteur open verklaard door de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van 8 november 2011 en de wijzigingen tot op
heden.
Raadsbeslissing van 18 december 2018 houdende openverklaring van de betrekking van
rusthuisdirecteur.
Context en argumentatie
Met schrijven van 18 december 2018 vroeg rusthuisdirecteur Wim Van Rijckeghem zijn ontslag aan
om persoonlijke redenen. De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardde dit ontslag in zijn
vergadering van 18 december 2018, en verklaarde de betrekking van rusthuisdirecteur open in
voltijds statutair dienstverband.
de nodige ruchtbaarheid werd aan deze openstaande betrekking gegeven.
Vijf regelmatige kandidaturen werden ingediend en vier kandidaten namen deel aan het schriftelijk
examen op 30 maart 2019.
Twee kandidaten waren geslaagd voor de schriftelijke proef en namen deel aan de mondelinge proef
op 13 april 2019 en de assessment proeven op 19 en 20 april 2019.
Het zijn Stijn Van Maele met 67,33% van de punten en Hanne Martens met 63,25% van de punten.
Beide kandidaten voldoen aan alle voorwaarden om benoemd te worden.
Zeventien raadsleden nemen deel aan de stemming, De heer Stijn Van Maele bekomt .... stemmen,
mevrouw Hanne Martens bekomt .... stemmen, er zijn .... stemmen neen of ongeldig.
Besluit:
De heer/mevrouw .................., geboren te ..... op ............, en wonende te ................., bekomt de
volstrekt meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt aangesteld tot voltijds
rusthuisdirecteur in statutair verband.
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