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Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 08 maart 2021 
 

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, 
Michel Laenen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Raadsleden 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig / 

 
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
Openbaar 

Verslag 

1 Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, open zitting. 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 
2021; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Enig artikel. 
De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2021 zonder 
opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 
 

Systeembeheer. 



2 
 

2 Upgrade Sierra 2.0 

Feiten en context 

Overwegende dat de sociale dienst momenteel gebruik maakt van de software toepassingen Sierra en Winsoc, 
destijds aangekocht bij de firma Schaubroeck nv, om cliëntgegevens te beheren en te verwerken; 
Overwegende dat de huidige toepassing niet meer verder zal ondersteund worden en dat er door de joint venture 
van Schaubroeck nv en CIPAL samen een nieuwe toepassing Sierra 2.0 is ontwikkeld die een moderne en 
performante toepassing aanlevert voor de sociale dienst; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het nieuwe pakket Sierra 2.0 een efficiëntere werking biedt waarbij de cliëntgegevens slechts één 
keer dienen te worden ingebracht in een centraal cliëntenbestand en daarna doorheen de toepassing beschikbaar 
zijn voor alle verschillende types van hulpverlening. Sierra 2.0. beschikt ook over een geïntegreerde module 
Budgethulp voor de ondersteuning van de dienst schuldhulpbemiddeling; 
Overwegende dat Sierra 2.0 eveneens de integratie en koppelingen met andere domeinen, zoals BBC boekhouding 
en DSD, Digitaal Sociaal Dossier voorziet; 
Gelet op de offerte van de leverancier waarbij er wordt gekozen om ook de optionele module voor Digitaal Sociaal 
Dossier aan te kopen; 
Overwegende dat ons bestuur reeds volgens het IaaS concept werkt in het ciPort datacenter waardoor de meerkost 
van het serverbeheer van €89/server/maand excl. BTW komt te vervallen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Financiële impact 

Eenmalige upgradekost Sierra 2.0 en module DSD: 14.597,48 € incl. BTW 
Totale terugkerende kosten over de looptijd van 3 jaar: 57.145,50 € incl. BTW 
Totaal van de huidige terugkerende kosten die wegvallen door de upgrade:  - 27.143,11 € incl. BTW 
=> Totale kost 3 jaar: € 44.599,87 incl. BTW 
  
Details van de eenmalige en terugkerende kosten over de looptijd van 3 jaar zijn terug te vinden in bijlage. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De upgrade naar Sierra 2.0 inclusief de module Digitaal Sociaal Dossier volgens offerte cdh/CS009799 voor gebruik 
binnen het OCMW goed te keuren. 
Artikel 2. 
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Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• Cipal-Schaubroeck nv 

• de dienst financiën 

• de dienst IT 
 

ADVIES: 

Gelet dat de nodige kredieten voorzien zijn in het kader van de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Gunstig 
visum. 

Visum financieel directeur 

Gelet dat de nodige kredieten voorzien zijn in het kader van de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Gunstig 
visum. 
Gunstig visum VSM_20210211_004 van Ive Vanderlee van 09-02-2021 

Kennisgeving 

3 Kennisgeving briefwisseling 

 
Beslissing: 
 
Er zijn geen kennisgevingen van briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

 
 
 
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


