ZITTING 26 november 2013.
Aanwezig:

Willy Hosten
Geert Pascal, Agnes Deman, Koen Vandaele, Ilse Dereepere,
Daniël Roose, Katrien Fonteyne, Twiggy Sys, Britt Hoverbeke

Voorzitter;

Wilfried Declerck

Secretaris;

Leden;

Openbare zitting :
1° Goedkeuring verslag openbare zitting.
Geen opmerkingen.
Het verslag van de openbare zitting van de vorige vergadering van 29 oktober 2013
wordt voorgelegd, nagezien en goedgekeurd.
2° Sociale dienst.
 Aanvraag tot engagement tot toekenning van de minimale levering aardgas 2013 –
2014
Juridisch kader
o Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de
hoeveelheid aardgas die de huishoudelijk afnemer heeft om tot het einde van
de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de
woning.
Feiten, context en argumentatie
 net als vorige winter wordt voorzien in een systeem van minimale levering
van aardgas voor personen met een budgetmeter aardgas via financiële
tussenkomsten door het OCMW omwille van het feit dat er bij een
budgetmeter elektriciteit een mogelijkheid is om op 10 ampère te laten
verbruiken (= minimale levering), maar bij gas is dit niet mogelijk.
 personen en/of gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben om hun
budgetmeter gas (voldoende) op te laden tijdens de winterperiode kunnen per
halve maand een bedrag ontvangen van het OCMW, na sociaal onderzoek en
vaststelling van eventuele voorwaarden waaraan de toekenning wordt
gekoppeld: bijv. budgetbegeleiding of budgetbeheer, of modaliteiten over
gedeeltelijke terugbetaling van de steun, of voorwaarden met betrekking tot
opladingen in de zomer om de problemen in een volgende winterperiode te
vermijden;
 70% van de vastgestelde minimum bedragen kan gerecupereerd worden van de
aardgasdistributienetbeheerder, terwijl de rest (min.30 %) kan gerecupereerd
worden van de energiesubsidie, of na de winter van de cliënt zelf kan
gerecupereerd worden;



De terugvordering is begrensd tot 70%, overeenkomstig de bedragen vermeld
in onderstaande tabel.
Bedrag minimale levering aardgas
per halve maand
Mogelijke scenario’s

2012-2013

2013-2014

rijhuis / hoekhuis - standaardtarief - aardgas

€ 64

€ 55,51

rijhuis / hoekhuis - sociale maximumprijs - aardgas

€ 41

€ 41,48

vrijstaand huis / halfopen - standaardtarief aardgas
vrijstaand huis / halfopen - sociale maximumprijs aardgas

€ 76

€ 66,13

€ 50

€ 49,77

appartement - standaardtarief - aardgas

€ 45

€ 39,57

appt - sociale maximumprijs - aardgas

€ 29

€ 29,03



de winter loopt van 1 december 2013 tot 1 maart 2014, behoudens verlenging
door de minister op basis van de weersomstandigheden na 1 maart, en behelst
dus zes halve maanden, dus zes opladingen per cliënt;

Voorstel
- Het OCMW engageert zich om tijdens de winter 2013-2014 mee te werken om
de minimale levering van aardgas bij de budgetmeters te realiseren door het
verstrekken van halfmaandelijkse tussenkomsten volgens de besluiten van de
overheid.
- Het OCMW zal aan alle klanten met een budgetmeter aardgas een brief sturen
met uitleg over het systeem en de flyer invoegen van het VEA
- Het OCMW zal bij ieder dossier individueel beslissen over de terugvordering
van de 30% opleg door het OCMW.
Financiële implicaties
Geen tenzij anders beslist door het comité
Verwijsdocumenten
brief van de Vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie
Besluit :
Art°1. Het OCMW engageert zich om tijdens de winter 2013-2014 mee te werken om
de minimale levering van aardgas bij de budgetmeters te realiseren door het
verstrekken van halfmaandelijkse tussenkomsten volgens de besluiten van de
overheid.

Art°2. Het OCMW zal aan alle klanten met een budgetmeter aardgas een brief sturen
met uitleg over het systeem en de flyer invoegen van het VEA
Art°3: Het OCMW zal bij ieder dossier individueel beslissen over de terugvordering
van de 30% opleg door het OCMW.


Stuurgroep Prometheus.
De Raad:
Gelet op zijn princiepsbesluit van 20 december 2011 om deel uit te maken
van het Project CAW Middenkust: regionale samenwerkingsverbanden
met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie
van de schuldenlast;
Onze juriste Liesbet Galle vertegenwoordigt de 4 besturen waar zij werkzaam is in de
stuurgroep van Prometheus.
In projectfase heeft Prometheus verlies geleden, CAW Noord-West-Vlaanderen
heeft zich éénmalig geëngageerd om dit verlies op zich te nemen en volledig zelf te
dragen.
Er werd weliswaar duidelijk gemaakt dat dit éénmalig zou zijn en een toekomstig
verlies niet zomaar opnieuw door dezelfde organisatie zou worden rechtgezet.
De juriste stelt zich de vraag welk mandaat zij precies heeft ten overstaan van de
verschillende OCMW's om beslissingen te kunnen/mogen nemen en dus de OCMW's
financieel te verbinden...
Gelet op de zeer geringe return van het project op de OCMW-werking wordt
voorgesteld dat het OCMW niet bereid is om financieel bij te springen bij toekomstig
verlies. Het project dient zelfbedruipend te zijn.
Besluit:
OCMW Ichtegem is niet bereid om financieel bij te springen bij toekomstig verlies
van Prometheus, Project CAW Middenkust.



Project doorgangswoningen : wijziging ingediende projecten;
Na advies van het College van Burgemeester en Schepenen werd beslist om 2
projecten doorgangswoningen in te dienen:
Aartrijkestraat 26 ( eigendom kerkfabriek)
Bruggestraat 250 ( eigendom gemeentebestuur) ipv Aartrijkestraat 127a
Hiervan akte te nemen.



Akteneming selectie cluster OCMW’s : project kortdurende stages in privé via art. 60
§7.
Het ingediende project met de cluster Oostende werd geselecteerd.

3° Sociaal Huis:
 Aanpassing reglement tussenkomst verblijf dagverzorgingscentrum.
Verdaagd tot volgende zitting.

4° Buitenschoolse kinderopvang.


ACTIES GOEDE DOELWEEK (week van 17 december 2013)
De goede doelweek is tvv Kinderarmoedefonds in Vlaanderen. Een goede doelweek
zou een goede doelweek niet zijn als er geen centjes ingezameld worden. Dit doen we
dmv volgende acties:
- Winteravond op 20 december in de loods (een hapje en een drankje voor de
ouders in de Kornuitloods (spinning) – in organisatie van de
Kornuitbegeleiding op vrijwillige basis (= geen werkuren); geen kosten voor
ocmw. (behalve verwarming en elektriciteitsgebruik in de spinning)
-

Verkoop je vieruurtje: De kinderen kunnen hun drankje verkopen aan het
OCMW. Het is namelijk zo dat de ouders nu een forfaitprijs betalen voor
fruit, koek en drank. Wij gaan er van uit dat de kinderen iets moeten eten , dus
fruit en koek kunnen ze niet verkopen. De chocomelk, fristi, appelsap, … kan
echter wel vervangen worden door een glas water.
Concreet: elke kind dat kiest om z’n drankje te verkopen krijgt van ons een
bonnetje twv € 0,25 en een glas water. Dit bonnetje stopt hij in een bus. Op
het einde van de goede doelweek tellen we aantal bonnetjes en
vermenigvuldigen we dit met € 0.25 Dit bedrag schenkt het OCMW aan het
kinderarmoedefonds.

Uiteraard worden beide geldinzamelacties bekend gemaakt aan de ouders via affiches,
nieuwsbrief en website.
Besluit:
Hiervan akte te nemen.
5° Financiële dienst:
 Rekeningen – mandaten.
De vorderingsstaten:
o AKP 2013/1.913 ten bedrage van € 519,50 aan Cevi, Bisdomplein 3, 9000
Gent voor module toegangsbeveiliging NH
o AKP 2013/1.915 ten bedrage van € 1.246,82 aan Cevi, Bisdomplein 3, 9000
Gent voor cliëntenonthaal en trajectopvolging COT – deel 2 a
o AKP 2013/1.916 ten bedrage van € 5.636,18 aan Vlaamse Belastingsdienst ,
Bauwensplaats 13 / 2 , 9300 Aalst voor onroerende voorheffing 2013
o AKP 2013/1.955 ten bedrage van € 324,27 aan Ticket Restaurant, Waverse
Steenweg 01789 , 1160 Oudergem SPE voor administratiekosten
maaltijdcheques september 2013
o AKP 2013/1.954 ten bedrage van € 6.328 aan Ticket Restaurant, Waverse
Steenweg 01789 , 1160 Oudergem SPE voor maaltijdcheques september 2013

De rekeningen-mandaten
o Betalingsbevel 2013/202 factuurnrs. 2013/1.950 – 1.953, 1.956 – 1.960,
1.962 – 1.977, 1.984-1.985 voor een totaalbedrag van € 4.679,42
o Betalingsbevel 2013/203 factuurnrs. 2013/ 1.986 – 2.012 voor een
totaalbedrag van € 1.739,27
o Betalingsbevel 2013/180 factuurnrs. 2013/1888 – AKP 2013/1939
uitgezonderd AKP 2013/1913 ,1914 en 1915 voor een totaalbedrag van €
9.727,64
o Betalingsbevel 2013/178 factuurnrs. 2013/1847 – 2013/1854 uitgezonderd
AKP 2013/1850, 1851 en 1853 voor een totaalbedrag van € 1.344,28
o Betalingsbevel 2013/179 factuurnrs. 2013/1838 – AKP 2013/1887
uitgezonderd AKP 2013/1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1952 en 1854 voor
een totaalbedrag van € 8.324,10
Raadslid Deman stelt de vraag waarom de factuur waterverbruik van Stationsstraat
353 zo hoog is ( € 1.053 ) ? De secretaris zal dit navragen aan de boekhouding en de
verklaring hiervoor bezorgen, wellicht gaat het over het verbruik van een volledig jaar.


Financieel rapport 3de kwartaal 2013.
De Raad:
Gelet op art. 166 van het Decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s dd. 19
december 2008;
Neemt kennis van de kwartaalrapportering van het 3de kwartaal van 2013 over de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose alsook de evolutie van de budgetten van
het OCMW;
Neemt kennis van de toelichting van Dhr. Hans Verplancke, financieel beheerder:
het verantwoord vermogen is gelijk aan het te verantwoorden vermogen: de teller stopt
op € 639.599,08
Aandacht voor de liquiditeitenprognose:
Zelfs indien de uitgaven binnen de grenzen van het budget annex budgethouderschap
blijven, zullen in de praktijk de liquiditeiten dalen, aangezien uitgaven meteen worden
betaald én inkomsten in het beste geval slechts met vertraging volledig geïnd worden.
Er wordt verwezen naar de huidige belegging in TAK26 ( erfenis Simonne Verlinde)
waar slechts mits het betalen van hoge uitstapkosten voor het verstrijken van het
achtste jaar kan uitgestapt worden ( 30/07/2018).
Bijgevolg bedraagt de liquiditeit de facto in huidig kwartaalrapport slechts een goede
400.000 €.
Bovendien dient nav de vaststelling van de jaarrekening 2012 in zitting van 25 juni
2013 het saldo van AR 130 ‘ gemeentelijke bijdrage’ tbv 135.700,31 € voor het
jaareinde overgemaakt te worden aan de gemeente.
Rekening houdende met de nauw gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage ( nav BBC
evenwicht in budget 2013) alsook met de dalende liquiditeitenpositie, wordt de
aandacht gevestigd op de nood aan budgettaire discipline.
Besluit:
Hiervan akte te nemen.



Akteneming goedkeuring jaarrrekening 2012.
Akteneming besluit van 20 november 2013 van de gouverneur betreffende vaststelling
van de jaarrekening 2012 van het OCMW van Ichtegem



BBC.Vastleggen beleidsdomeinen en beleidsitems.
De Raad:
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BBC);
Gelet op zijn besluit van 31 januari 2011 houdende de invoering van BBC vanaf het
financiële boekjaar 2013;
Gelet op het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden;
Overwegende dat de beleidsvelden door de Vlaamse Regering werden vastgesteld en
dat de beleidsdomeinen en beleidsitems naargelang de informatiebehoeften door het
OCMW zelf kunnen bepaald worden;
Gelet op zijn besluit van 31 juli 2012 houdende vastleggen beleidsdomeinen en
beleidsitems;
Neemt kennis van het voorstel van de financieel beheerder om vanaf 1 januari 2014
een aantal wijzigingen door te voeren in BBC budget , gelet op de ervaringen in het
financiële boekjaar 2013 :


2 beleidsdomeinen ( 00 en 01) ipv 3 beleidsdomeinen ( 00 , 01 en 09)
BD 00 algemene financiering
BD 01 OCMW werking



Verschuivingen / wijzigingen / nieuwe beleidsitems:
BI 01191
tuinfeest
onder BV 0190 (2013 onder BV 0119)
Nieuw 01195 gebouw administratief centrum
Nieuw 01196 gebouw sociale dienst
Nieuw 01197 loods
Nieuw 01199 te verdelen kosten
Geen 09050 meer : dienst voor juridische informatie en advies
(juriste bij BI 09000)
Nieuw 09440 opvoedingsondersteuning
(thuiswerkbegeleiding vanaf 1/1/2016 ?)
Geen 09460 meer thuisbezorgde maaltijden (stopzetting per 1/1/2014)
Geen 09510 meer dienstencentra (naar De Ster)

Besluit:
Art.1 De beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems worden bepaald volgens
het model in bijlage.
Art.2 Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder bezorgd worden.

6° Akteneming besluiten secretaris in uitvoering van het dagelijks beheer en
budgethouderschap.
Aankopen:



Aankoop speelgoed voor IBO Kastaar ( ter gelegenheid van Sint – Maarten) voor
een totaalbedrag van € 67,96 bij Fun
Aankoop kookfornuis Siemens HD 421210 bij Elektro Declerck, Industriestraat te
Ichtegem voor de prijs van € 446,49 bestemd voor LOI woning Aartrijkestraat 28



Machtiging verlenen aan gemeentebestuur voor afsluiten contract mobiele
telefonie OCMW en gemeente bij Proximus.



Tweedehands aankoop van 4 enkele schoolbanken met stoel voor de totaalprijs van
€ 17 via Kapaza voor IBO Kastaar



Aankoop 11 batterijen voor portofoon type HYT TC 446 bestemd voor IBO bij
GTV Harelbeke voor de totaalprijs van € 331,45 incl. BTW en transport

7° Lokaal dienstencentrum - aanvraag voorafgaande vergunning
juridisch kader
 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels
voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige
woonzorgvoorzieningen
 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bijlage VI : Lokale Dienstencentra
 Princiepsbesluit OCMW – raad van 28 mei 2013 betreffende opstart LDC per
1 januari 2014 in De Ster
 Gunstig advies College Burgemeester en Schepenen van 12 november 2013
om vanaf 1 januari 2014 een LDC uit te baten in de lokalen van
gemeenschapscentrum De Ster, Engelstraat 54 te Ichtegem
 Gunstig advies Vast Bureau OCMW Ichtegem van 14 november 2013
betreffende opstart LDC per 1 januari 2014 in De Ster

verwijzingsdocumenten
 Bijlage : Aanvraagdocument voorafgaande vergunning
feiten, context en argumentatie
 Op basis van de noden in de thuiszorg en mede als antwoord op de groeiende
vergrijzing en de problemen die dit met zich brengt, wenst het OCMW te
starten met een lokaal dienstencentrum, verder afgekort als LDC. Het LDC

krijgt als werkingslokalen het gemeenschapscentrum ‘De Ster’ in de
Engelstraat 54 te 8480 Ichtegem. Dit centrum wordt overdag maar weinig
gebruikt en de activiteiten die er momenteel plaatsvinden komen niet in het
gedrang door de uitbating van een lokaal dienstencentrum. Het gemeentelijk
verhuurreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2012, blijft
onveranderd van toepassing.
Besluit:
Art. 1 De Raad beslist om over te gaan tot het uitbaten van een lokaal
dienstencentrum in ‘De Ster’, Engelstraat 54 te Ichtegem en dit met ingang van
1 januari 2014. De naam van het lokaal dienstencentrum wordt ‘Dorpshuis De
STER’.
Art. 2 De Raad geeft machtiging en opdracht aan Johan Declerck om als
centrumleider een aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de uitbating van
een lokaal dienstencentrum in te dienen bij het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid. Het aanvraagdocument ligt op heden voor in de Raad en wordt
goedgekeurd voor aanvraag.
8° Varia.
 Raadslid Deman stelt de vraag wat er met de auto van de maaltijdbedeling zal
gebeuren na stopzetting van de dienst maaltijden ? De secretaris antwoordt dat deze
wagen zal ingeschakeld worden in het Project en dat de oudste camionette van het
Project ( de Kangoo – 15 jaar oud ) zal geliquideerd worden.
Ze stelt eveneens de vraag wat er met de maaltijdboxen zal gebeuren, waarop de
secretaris antwoordt dat wij geen maaltijdenboxen hebben. Wij leveren onze
maaltijden in gesealde wegwerpverpakkingen.
Op de vraag wat er met het personeelslid van de dienst maaltijden zal gebeuren,
antwoordt de secretaris dat reeds beslist werd bij het besluit van stopzetting van de
maaltijdbedeling dat dit personeelslid vanaf januari 2014 zal ingeschakeld worden in
de poetsdienst als “vlinder” en dat de eerstvolgende poetsvrouw uit de poetsdienst die
met pensioen gaat niet zal vervangen worden.


Raadslid Deman stelt de vraag wat de huidige stand van zaken is in de verkoop van
het perceel grond in de Bosstraat te Bekegem?
De Secretaris meldt dat de huidige pachter de opzeg heeft betekend voor deze grond
vanaf 1 januari 2014.
We wachten nog steeds op de verkoopakte van het Aankoopcomité. De Secretaris zal
nog eens navraag doen bij het Aankoopcomité.



Raadslid Deman deelt mee dat de tarieven van de poetsdienst berekend worden op
basis van de inkomsten van de maand oktober en niet op de jaarlijkse inkomsten.
Dit wordt bevestigd door de secretaris.

Bijkomend punt: Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones van gas voor hun installaties en gebouwen.
De Raad:
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat
de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over
het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd,
inzonderheid artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien
verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke
opdracht uitschrijven.

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven
en gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is
om daarbij af te wijken van voormelde principes;
Besluit:
Artikel 1
De gemeente Ichtegem wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam
en voor rekening van het OCMW van Ichtegem op te treden voor het sluiten van de
overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas voor een
periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31
december 2017
Artikel 2
De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek zoals het aan het OCMW
werd meegedeeld op 19 november 2013 en middels dit besluit wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met
afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor
opname in het bestek.
Artikel 4
De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel op basis van de
goedkoopste regelmatige bieding ter consultatie meedelen aan het OCMW.
Artikel 5
De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, belasten met de
materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van aardgas voor de
gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de
coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden.
Artikel 6
Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de
distributienetbeheerder.

Artikel 7
Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar
gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en
de geleverde energie tijdig te betalen aan de leverancier.
Artikel 8
Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de
afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In
geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente
integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten.
Artikel 9
In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8
(afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten
in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de
gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.

Bijkomend punt: Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de
openbare verlichting.
De Raad:
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat
de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over
het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden
gewijzigd;

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de Overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij
is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.;
Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11 november 2002 met
betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met
toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende
besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun
gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht
een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect tevens bereikt kan worden indien
verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke
opdracht uitschrijven.
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven
en gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is
om daarbij af te wijken van voormelde principes;
Besluit:
Artikel 1

De gemeente Ichtegem wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam
en voor rekening van het OCMW van Ichtegem op te treden voor het toewijzen van
een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor
elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig
leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Artikel 2

De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek zoals het aan het OCMW
werd meegedeeld op 19 november 2013 en middels dit besluit wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met
afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor
opname in het bestek.
Artikel 4

De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie
meedelen aan het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Artikel 5

De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, belasten met de
materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van elektrische
energie voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de
politiezone en voor de openbare verlichting en de coördinatie ervan met de
gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden.
Artikel 6

Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de
distributienetbeheerder.
Artikel 7

Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar
gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische
vermogen en de geleverde elektrische energie tijdig te betalen aan de leverancier.
Artikel 8

Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de
afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In
geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente
integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten.
Artikel 9

In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8
(afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten
in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de
gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.

De openbare zitting wordt voor beëindigd verklaard.

