
1 

 

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden.      2 

2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden       2 

3. verslag vorige openbare zitting.        3 

4. Goedkeuring lastenboek renovatie Langestraat 78      3 

5. Verkoop woning Langestraat 65 – voorstel aanpassing procedure.    4 

6. Openbaarmaking verkoop stukje grond St. Joris.      4 

7. Aankoop actieve tillift         5 

8. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997.         6 

9. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum.     6 

10. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst.    6 

11. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris.      6 

12. Varia           6 

  



2 

 

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 

Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen, aanwezig vanaf 18 u tot 18 u 36 tot het einde van de 

openbare zitting; 

Frans Lefevre, OCMW-voorzitter; 

Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, Patricia Markey-

Deconinck, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs en Maarten Claeys, raadsleden; 

Maria Van der Auwera, OCMW-secretaris. 

De Raad: bijeengeroepen en samengekomen volgens de eis van de wet, gaat over tot de bespreking 

nadat de voorzitter om 18 u de zitting voor geopend en openbaar heeft verklaard. 

De Raad neemt kennis van het schrijven van de heer Roland Crabbe, burgemeester, waarbij hij 

meedeelt dat hij wegens onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de zitting van de 

OCMW-raad van 27 januari 2016 en dat hij dhr. Kris Vandecasteele, schepen, aangeduid heeft om 

hem te vervangen. 

OPENBARE ZITTING 

1.kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Bill Vermeylen als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 30 december 2015 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Michel Delmotte als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 31 december 2015 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij Bill Vermeylen en Michel 

Delmotte geïnstalleerd werden als OCMW-raadsleden; 

Overwegende dat er aldus van rechtswege een einde komt aan het mandaat van Bill Vermeylen en 

Michel Delmotte als OCMW-raadsleden; 

Besluit: 

Art. 1: Akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Bill Vermeylen  als effectief raadslid 

van het OCMW. 

Art. 2: Akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Michel Delmotte als effectief 

raadslid van het OCMW. 

Art. 3.: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 

2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 
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Gelet op de bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Bill Vermeylen als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 30 december 2015 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Michel Delmotte als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 31 december 2015 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op het door het stadsbestuur overgemaakte proces verbaal van onderzoek van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van de opvolger OCMW-raad dd 22 januari 2016, waaruit blijkt 

dat Katty Jacobs onafgebroken aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en zij zich 

niet bevindt in één van de gevallen geval van onverenigbaarheid, waarna ze in handen van de 

voorzitter van de gemeenteraad de eed heeft afgelegd; gelet op de bijgevoegde door Katty 

Jacobs ondertekende verklaring op eer ivm onderzoek van de geloofsbrieven van OCMW-

raadslid; 

Overwegende dat ze aldus als opvolger van Bill Vermeylen in de OCMW-raad kan geïnstalleerd 

worden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd 21 januari 2016 waaruit blijkt dat Maarten 

Claeys verkozen werd als effectief raadslid van het OCMW, als zijn opvolger werd Greet 

Ardies - Vyncke verkozen; 

Gelet op het door het stadsbestuur overgemaakte proces verbaal van onderzoek van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van de opvolger OCMW-raad dd 22 januari 2016, waaruit blijkt 

dat Maarten Claeys onafgebroken aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en hij zich 

niet bevindt in één van de gevallen geval van onverenigbaarheid, waarna hij in handen van de 

voorzitter van de gemeenteraad de eed heeft afgelegd; gelet op de bijgevoegde door Maarten 

Claeys ondertekende verklaring op eer ivm onderzoek van de geloofsbrieven van OCMW-

raadslid; 

Besluit : 

Art. 1: Akte te nemen van de aanstelling van Katty Jacobs, geboren op 08.12.1956, wonende Koningin 

Elisabethlaan 8 te Nieuwpoort als effectief raadslid van het OCMW. 

Art. 2: Akte te nemen van de aanstelling van Maarten Claeys, geboren op 05.03.1983, wonende Rode 

Kruislaan 6 te Nieuwpoort als effectief raadslid van het OCMW. 

Art. 3.: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 

3. verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 23 december 2015 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

4. Goedkeuring lastenboek renovatie Langestraat 78 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het door de architect overgemaakte lastenboek ivm renovatie woning Langestraat, 78; 

Overwegende dat dit werd overgemaakt aan de VMSW in het kader van een subsidie-aanvraag; 
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Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1 : het lastenboek ivm renovatie woning Langestraat, 78 wordt goedgekeurd.  Dit dossier werd 

overgemaakt aan de VMSW in het kader van een subsidie-aanvraag. 

5. Verkoop woning Langestraat 65 – voorstel aanpassing procedure 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat de raad beslist had om de woning Langestraat, 65 openbaar te verkopen en dat 

notaris Vileyn aangeduid werd om dit te doen; 

Overwegende dat het de bedoeling was om de kosten zoveel mogelijk te beperken, omdat deze 

woning, gelet op de onbewoonbaarverklaring, vermoedelijk niet zoveel zal opbrengen; 

Overwegende dat notaris Vileyn aan de woning een mededeling aangebracht had ivm de verkoop van 

deze woning; dat hij meegedeeld heeft dat geen mogelijk geïnteresseerde kopers contact hebben 

opgenomen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om, net zoals de huisvestingsmaatschappij, gebruik te maken van 

de diensten van Covast, die voor de nodige publicatie zorgen, waarbij er uitgegaan wordt van een 

minimumprijs, de kandidaatkopers kunnen opbieden; overwegende dat de opbrengst in dat geval dus 

hoger kan zijn dan de minimumprijs van het schattingsverslag, wat een goede zaak is voor het 

OCMW; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1 : om de procedure voor de verkoop van de woning Langestraat 65 aan te passen en gebruik te 

maken van de diensten van Covast, die voor de nodige publicatie zorgen, waarbij er uitgegaan 

wordt van een minimumprijs en de kandidaat-kopers kunnen opbieden en dat de opbrengst in 

dat geval dus hoger kan zijn dan de minimumprijs van het schattingsverslag, wat een goede zaak 

is voor het OCMW. 

6. Openbaarmaking verkoop stukje grond St. Joris. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat de vraag gesteld werd aan het OCMW om een stukje grond gelegen te St. Joris, 

sectie B gedeelte van kadasternummer 15 a, met een oppervlakte van ongeveer 5600 m² te mogen 

aankopen; 
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Overwegende dat het principe is dat grond openbaar verkocht dient te worden en dat er dus hierover 

publiciteit zou moeten gevoerd worden, zodat ook mogelijke andere kandidaten de kans krijgen om 

zich aan te bieden; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaren heeft tot uithangen van een bericht van verkoop in de 

lokalen OCMW en het plaatsen van een bord op het stuk grond dat eventueel zal verkocht worden; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1 : Om in lokalen van het OCMW een bericht uit te hangen i.v.m. de voorgenomen verkoop van 

het stuk grond gelegen te St. Joris, sectie B gedeelte van kadasternummer 15 a, met een 

oppervlakte van ongeveer 5600 m² en een bord te plaatsen op het te verkopen stuk grond zodat 

hierover de nodige publiciteit gevoerd wordt. 

7. Aankoop actieve tillift 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de  plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 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; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Gelet op het motiveringsverslag van de directeur van het WZC waaruit blijkt dat voor de goede 

werking van de dienst op de tweede verdieping een tweede actieve tillift een noodzaak is; 

Overwegende dat in het verleden, na het inrichten van een prijsvraag, aankopen werden gedaan van 

actieve tilliften bij de firma Arjo Huntleigh uit Erpe Mere; dat dit degelijke toestellen zijn, die goed 

werken en dat voorgesteld wordt om met hetzelfde type verder te werken;  

Overwegende dat de kostprijs voor dit toestel € 3.716 voor de tillift, € 0,10 voor recupel bijdrage en 

€496 voor 2 tilbanden excl BTW bedraagt; 

Overwegende dat  deze bestelling via aangenomen factuur kan gebeuren; 

Overwegende dat de gepaste kredieten ingeschreven zijn op het budget onder projectnummer 

2014/002; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
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Art. 1: Aan de firma Arjo Huntleigh uit Erpe Mere wordt opdracht gegeven voor het leveren van 

een actieve tillift type SARA 3000 met toebehoren voor de prijs van € 3.716 voor de tillift, 

€ 0,10 voor recupel bijdrage en € 496 voor 2 tilbanden excl BTW. 

Art. 2: Betrokken firma wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

8. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 

De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 

De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

prijs van offerte Electro Service. 

In de Raad van 23 december 2015 was beslist om ermee akkoord te gaan dat de opdracht voor het 

aanpassen van netwerkverbindingen in 4 burelen in principe wordt gegund aan de firma Electro 

Service.  Meegedeeld wordt dat de prijs voor die werken 4.090,45 € bedraagt excl. BTW. 

Info nieuwe prikklok 

In de Raad van 23 december 2015 was beslist om ermee akkoord te gaan dat de opdracht voor het 

installeren van een nieuwe prikklok in principe wordt gegund aan de firma Protime voor de prijs van € 

2150 € voor de hardware en  765 €/dag voor de consultancy (max 8 dagen) excl. BTW, zoals 

omschreven in de offerte. 

Toen was gevraagd om toch eens te informeren of het systeem met vingerafdrukherkenning goed 

werkt.  Dit is in orde.  Omdat het ook mogelijk is om te voorzien dat een prikkloksysteem op 

verschillende locaties kan geïnstalleerd worden, werd de prijs hiervoor ook meegedeeld.  Dit kan 

interessant zijn in het kader van een mogelijke samenwerking met stadsdiensten.  De raad opteert 

ervoor om te kiezen voor dat systeem. 

9. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

De raad neemt kennis van de door de directeur van het woonzorgcentrum, gedane uitgaven in het 

kader van zijn budgethouderschap voor de periode 22 december2015 tem 25 januari2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

10. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad neemt kennis van de door het bijzonder comité voor de sociale dienst gedane uitgaven in het 

kader van haar budgethouderschap voor de periode 22 december2015 tem 25 januari2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

11. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

De raad neemt kennis van de door de OCMW-secretaris, in het kader van haar budgethouderschap 

gedane uitgaven voor de periode 22 december2015 tem 25 januari2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

12. Varia 

Aan de nieuwe OCMW-raadsleden wordt gevraagd om een pasfoto te bezorgen om op de 

website van het OCMW te plaatsen. 
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Niets meer aan de dagorde hebbende wordt de zitting gesloten. 

De OCMW-secretaris,      de OCMW-voorzitter 

 

 

MariaVan der Auwera       Frans Lefevre 

 


