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Notulen OCMW-raad 27 februari 2023 

  Aanwezig:
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke
  Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, VERMAUT Han, 
HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME 
Paul, VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
FOURIER Olivier, LOYSON Siska

Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad

1 Goedkeuring verslag vorige zitting

Aan de OCMW-raad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de genomen 
beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag.

BESLUIT:

Enig artikel: 
De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 19 december 2022. 

2 Overheidsopdrachten - thuiszorgdienst - aankoop bestelwagen

Bij de thuiszorgdienst van het OCMW is volgende bestelwagen aan vervanging toe: Fiat Doblo – (…) , jaartal 
aankoop 2008

Voor dit voertuig wordt voorgesteld om in dezelfde lijn aan te kopen, namelijk bestelwagens voor 2 personen 
met trekhaak. Gezien het nodige rijbereik kan voor deze voertuigen overgegaan worden tot de aankoop van 
elektrische voertuigen.

Er werd een raming opgevraagd in de lijn van het recent aangekochte voertuig voor het diensthoofd 
gemeentewerken. Dit is in dezelfde lijn, maar wel de lichte vracht versie met trekhaak. Kostprijs incl 
veiligeheidsaccessoires (lichtbar + wit rode striping) bedraagt 34.670 euro excl. BTW.

Voor dit voertuig kan de gemeente nog gebruik maken van de subsidie via Efin voor een bedrag van 10.000 euro
per wagen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 326 tot en met 
335 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 euro 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, 

Aan de OCMW-raad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000 euro, excl. BTW, voor deze is ook een tussenkomst 
voorzien door Efin van 10.000 euro. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

BESLUIT:

Artikel 1:
Het bestek met en de raming voor de opdracht voor de aankoop van een bestelwagen voor de thuiszorgdiensten 
OCMW 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 35.000 euro, excl. BTW, voor deze is ook een tussenkomst voorzien 
door Efin van 10.000 euro. 

Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 19 december 2022. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op 
maandag 19 december 2022. De vergadering wordt beëindigd om 20u45.

De waarnemend algemeen directeur,      De voorzitter,
G. Brouckaert         A. Dhaese


