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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn opent de zitting. 
 
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 19 april 
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 19 april 2021 zonder 
opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 
 

Dienst Huisvesting 
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2 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht Vernieuwing 
keukens bejaardenwoningen Schulen 

Feiten en context 

Overwegende dat in het kader van de opdracht 'Vernieuwing keukens bejaardenwoningen Schulen' een bestek met 
nr. 2021-10053 werd opgesteld door de Technische dienst; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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 € 139.000,00 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 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 94.970,00 excl. btw of € 114.913,70 incl. 21% 
btw; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-10053 en de raming voor de opdracht 'Vernieuwing 
keukens bejaardenwoningen Schulen', opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 94.970,00 excl. btw of € 114.913,70 incl. 21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2021/A-2.2.2./0950-00/2210000/OCMW/VB/IP-5, zijnde het bedrag 
van € 115.000,00 inclusief 21% btw. 
Artikel 4. 
Het Vast Bureau wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. 
Artikel 5. 
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: 

• Dienst Financiën; 

• Technische Dienst Patrimonium; 
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• Bart Princen. 
 

Sociale Dienst 

3 Samenwerkingsovereenkomst sociaal economisch initiatief de 
Winning. 

Feiten en context 

Gelet op de wet van 26 mei 2002 art. 2 betreffende het recht op maatschappelijke integratie: Elk persoon heeft recht 
op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een 
tewerkstelling en/of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht dit recht te 
verzekeren; 
Overwegende dat wanneer een leefloon gerechtigde persoon het bewijs moet leveren, van een periode van 
tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring 
van de betrokkene te bevorderen, neemt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) verplicht alle 
maatregelen om hem een betrekking te bezorgen; 
Overwegende dat het OCMW een leefloon gerechtigde in zijn eigen diensten kan tewerkstellen of ter beschikking 
kan stellen van een derde werkgever onder de vorm van een tijdelijke werkervaring (TWE) volgens art60§7. Het 
OCMW ontvangt hiervoor een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als 
werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen. Het OCMW is hierbij altijd de juridische werkgever; 
Gelet op de wettelijk bepaalde tewerkstellingsplaatsen - TWE art.60§7: 
– gemeenten 
– een ander OCMW 
– openbare ziekenhuizen 
– verenigingen zonder winstoogmerk of intercommunales met een sociaal, cultureel of ecologisch doel 
– vennootschappen met een sociaal oogmerk 
– privé-ondernemingen 
– erkende sociale economie-initiatieven 
– openbare en private instellingen, organisaties of personen met wie het OCMW een overeenkomst sluit 
Overwegende dat het OCMW tevens een leefloon gerechtigde kan aanwerven en ter beschikking kan stellen van 
een erkend sociaal economie-initiatief waarbij het OCMW recht heeft op een verhoogde staatstoelage; 
Overwegende dat Herk-de-Stad recht heeft op een verhoogde staatstoelage voor één VTE - € 22.810,00 voor 2021 
- dat jaarlijks 100% wordt aangewend; 
Overwegende dat De Winning in Lummen een erkend sociaal economisch initiatief is; 
Gelet op de jarenlange samenwerking met De Winning met jaarlijkse tewerkstellingen volgens art.60§7 en/of de 
verhoogde staatstoelage; 
Gelet op het belang van een recente samenwerkingsovereenkomst met ter terbeschikkingstelling in functie van de 
verhoogde staatstoelage op vraag van de POD-MI; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met De Winning in bijlage; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 
oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 
Gelet op het KB van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde Staatstoelage aan de OCMW's voor specifieke 
initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie; 
Gelet op het KB van 14 november 2002 houdende toekenning van een verhoogde Staatstoelage aan de OCMW's 
voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, voor rechthebbenden op 
financiële maatschappelijke hulp; 
Gelet op het MB van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie; 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Herk-de-Stad en De Winning goed te keuren in functie van een 
tijdelijke werkervaring volgens art. 60§7. 
Artikel 2. 
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: 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de sociale dienst; 

• De Winning. 
 

Kennisgeving 

4 Kennisgeving briefwisseling 

 
Beslissing: 
 
Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
 
 
 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de zitting. 
 
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


