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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 13 februari 2020 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 
Het huishoudelijk reglement van de RVMW d.d. 17 januari 2019. 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 13 februari 2020 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Motivatie 
Burgemeester S. Deckers geeft voor de opening van de zitting een woordje uitleg over de maatregelen 
omtrent Corona. We willen een lange gemeenteraad vermijden. We moeten in principe één meter uit elkaar 
verwijderd zitten. Het punt betreffende de stand van zaken van de bouw van het nieuw technisch centrum 
wordt verdaagd naar de volgende zitting. 
Met betrekking tot Corona moet er geen paniek zijn, maar we moeten wel voorzichtig handelen. Raadslid P. 
Van Assche heeft gevraagd naar de specifieke maatregelen en de noodmaatregelen die werden getroffen in 
andere gemeenten. Op het ogenblik van het ontvangen van de vraag waren er nog geen bijkomende 
maatregelen in andere gemeenten. 
Burgemeester S. Deckers licht toe dat hij de avond ervoor, samen met de communicatieambtenaar en 
noodplanambtenaar naar het overleg van de gouverneur ging. Er moeten maatregelen genomen worden om 
de verspreiding tegen te gaan. We zitten kort bij een situatie dat het zorgsysteem in elkaar stuikt. Ofwel 
evolueren we naar een provinciale fase, ofwel naar een federale fase. Dit heeft als doel het aantal besmette 
personen te doen dalen zodat het kritische punt voor ons zorgsysteem niet bereikt wordt en ons systeem in 
duigen valt. 
Vandaag werden een aantal maatregelen voorgesteld die provinciaal en federaal worden genomen. 
We hebben eveneens, samen met een crisisteam, bekeken op welke manier we kunnen garanderen dat de 
werking van de verplichte dienstverlening niet in het gedrang komt. Een aantal diensten zijn niet meer 
prioritair. Deze personeelsleden worden opgeleid om ingeschakeld te worden op diensten die wel prioritaire 
taken hebben.  
Voorzitter L. Nicolaï geeft leidt de raad voor maatschappelijk welzijn in.  
Er wordt voor de tussenkomsten ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 maart 2020. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, 
Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 3 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, Ilse De Beuckelaer) 
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Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 februari 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 
  

organisatie en personeel 

2. Toetreding aankoopcentrale C-smart hardware 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D00006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Beleidsveld: BV011901 
ARK: 2410000 
Omschrijving: Informatica materiaal en uitrusting (ICT hardware en software) alle diensten 
ARK: 6130100 
Omschrijving: Aankoop materialen informatica (ICT materiaal), inclusief toners voor gemeente en OCMW 

Juridisch kader 
Artikel 78, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur; 
De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid en 47 van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via een openbare 
procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT Infrastructuur”. 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 
betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als 
aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal. 
     Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de 
aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te sluiten raamovereenkomst 
die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst. 
     (…) 
     Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor 
(zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst) 
           °Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde 
entiteiten; 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het 
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en 
het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de 
opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het 
raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te 
voeren. In voorkomend geval  
     wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 
De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 waarbij voornoemde opdracht wordt 
gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te Wingepark 5B, 3110 Rotselaar.  

Visum financieel beheerder 
Het kan alleen maar gunstig zijn om bij meerdere leveranciers terecht te kunnen. Elke aankoop an sich zal 
het bestelproces nog doorlopen, zodat op dat moment het budget wordt nagegaan. Maar de wetgeving 
overheidsopdrachten is in elk geval gerespecteerd. 
Gunstig visum 2020021701 van Joni Terreur van 26-02-2020 

Motivatie 
De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19) is 
een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale in de zin 
van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale 
gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen: 
     - de in de opdrachtencentrale voorziene  ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte van het bestuur; 
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     - het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent; 
     - Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-infrastructuur door 
aanbestedende overheden; 
Het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting); 
De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het OCMW Brecht doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- 
infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19).  
Artikel 2 
De dienst ICT wordt belast met de uitvoering.  
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst 

3. Toetreding aankoopcentrale C-smart software 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Beleidsveld: BV011901 
ARK: 6140100 
Omschrijving: Werkingskosten informatica ICT (werkzaamheden en onderhoudscontracten) (incl copiers, 
terminals,…) gemeente en OCMW 
  

Juridisch kader 
Artikel 78, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur; 
De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid en 47 van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via een openbare 
procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT Infrastructuur” OF 
"Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. 
standaardsoftware"; 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 
betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als 
aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal. 
     Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de 
aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te sluiten raamovereenkomst 
die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst. 
     (…) 
     Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor 
(zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst) 
           °Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde 
entiteiten; 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het 
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en 
het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 
   - Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de 
opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het 
raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te 
voeren. In voorkomend geval  
     wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 
De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 waarbij voornoemde opdracht wordt 
gegund aan Comparex Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1, 
Suite 315, Box 3, 1020 Brussel. 
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Visum financieel beheerder 
Het kan alleen maar gunstig zijn om bij meerdere leveranciers terecht te kunnen. Elke aankoop an sich zal 
het bestelproces nog doorlopen, zodat op dat moment het budget wordt nagegaan. Maar de wetgeving 
overheidsopdrachten is in elk geval gerespecteerd. 
Gunstig visum 2020021701 van Joni Terreur van 26-02-2020 

Motivatie 
De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19) is een raamovereenkomst 
met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 
van de wet van 17 juni 2016; 
Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale 
gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen: 
     - de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte van het bestuur; 
     - het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent; 
     - Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware of ICT-infrastructuur 
door aanbestedende overheden; 
Het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting); 
De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware aangeboden via de 
raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 
m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19)  
Artikel 2 
De dienst ICT wordt belast met de uitvoering.   
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst. 

4. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuelen - OFP-Provant 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000077 - Dagelijkse werking verloning 
Beleidsveld: (Diversen) 
ARK: 6144200 
Omschrijving: tweede pensioenpijler (verschillende diensten) 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Raadsbeslissing van 19 oktober 2010 dat het OCMW per 1 januari 2010 lid wordt van het OFP Provant, 
Organisme voor de Financiering van Pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke 
werkgevers in de provincie Antwerpen. 
De wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003. 
Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet 
vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele 
responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerd pensioenfonds, tot 
aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 
financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot 
bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 
(B.S. 17 april 2018). 

Historiek 
D.m.v. raadsbesluit van 16 februari 2010 werd gunstig advies verleend voor de invoering van een aanvullend 
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 aan een instapratio van 
15%.  Het contractueel aangesteld personeel van de federaal gefinancieerde gezondheidsinstellingen, met 
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name de personeelsleden van het WZC Sint-Maria, werd uitgesloten voor dit aanvullend pensioenstelsel. 
D.m.v. gemeenteraadsbesluit van 10 december 2015 werd de instapratio verhoogd van 15% naar 30%. 
D.m.v. raadsbesluit van 12 december 2019 werd beslist om het contractueel personeel van het 
woonzorgcentrum Sint-Maria en van de beide dienstencentra retroactief aan te sluiten aan het aanvullend 
pensioenplan vanaf 1 januari 2019 aan een instapratio van 30%. 

Advies 
De extra onkosten dienen voorzien te worden in het budget 2021 en meerjarenplan. 
De verhoging van de tweede pensioenpijler werd aangekondigd op het overlegcomité van vakbonden op 7 
februari 2020. 

Motivatie 
Lokale besturen kunnen 50% van de kost van het aanvullend pensioenplan voor de contractuelen aftrekken 
van de responsabiliseringsbijdrage (zonder dat dit mag leiden tot een negatieve responsabiliseringsbijdrage, 
de bijdrage wordt maximaal tot 0 EUR herleid). Hiervoor moet het plan wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen: 

1.  Er geldt geen aansluitingsleeftijd, iedereen wordt op het moment van indiensttreding aangesloten;  
2.  Er geldt geen minimale aansluitingsperiode, de reserves zijn dadelijk verworven; 
3.  Het plan is van onbepaalde duur. 
4.  Opdat de kost van het aanvullend pensioen voor 50% afgetrokken kan worden van de 

responsabiliseringsbijdrage moet het pensioenplan een minimale omvang hebben. De voorwaarden 
hangen af van het type pensioentoezegging. De minimale instapratio moet voor al het 
contractueel OCMW-personeel opgetrokken worden naar een kloofdichting van 36% 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad beslist om de instapratio van het penisoenplan bij OFP-PRovant van 30% te verhogen naar 36% 
met ingang van 1 januari 2021 voor het contractueel personeel van het OCMW. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, financieel directeur en OFP 
Provant. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


