
 

 

 

 

 Datum 

2019-01-22 

Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon – telefoon 

   Marijke De Bondt 

administratief medewerker 

03 680 09 83 

Raad voor maatschappelijk welzijn 31 januari 2019 

 

 

Mevrouwen 

Mijne heren 

 

U wordt uitgenodigd de volgende vergadering bij te wonen van de raad voor maatschappelijk welzijn 

die zal doorgaan op donderdag 31 januari 2019 aansluitend aan de gemeenteraad in de raadzaal 

van het gemeentehuis, met volgende punten op de agenda: 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 1. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE OPENBARE VERGADERING 

 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 

 3. TECHNISCHE BIJSTAND VOOR DIENST ICT VAN HET OCMW. 

GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

 4. LEVEREN VAN 10 BUREAUTAFELS VOOR HET ADMINISTRATIEF 

CENTRUM. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

 5. ONDERSTEUNING VOOR NETWERKCONFIGURATIE EN -BEVEILIGING 

OCMW. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

 6. WZG VOORKEMPEN VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VAN 13 DECEMBER 

2018 

 



Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Rony Lejaeghere 

Algemeen directeur 

Lieven De Smet 

Voorzitter 

 

 

  



TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

ZITTING VAN 31 JANUARI 2019 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE OPENBARE VERGADERING 

Goedkeuring van de notulen van de vorige openbare vergadering van de raad van 

maatschappelijk welzijn. 

 

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 

Op 1 januari 2019 worden de meeste bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van kracht. 

De nieuw geïnstalleerde gemeenteraadsleden zijn dan ook van rechtswege OCMW-

raadsleden en moeten een nieuw huishoudelijk reglement vaststellen in zowel de 

Gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Om alles werkbaar en 

overzichtelijk te maken, worden zoveel als mogelijk gelijkaardige bepalingen opgenomen 

die zowel gelden in de Gemeenteraad als in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht het Huishoudelijk Reglement voor 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed te keuren. 

 

3. TECHNISCHE BIJSTAND VOOR DIENST ICT VAN HET OCMW. 

GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

Sinds 2011 werd een “bijstandscontract” met de firma Ferranti afgesloten om vanop afstand 

of ter plaatse interventie uit te voeren in de ICT-omgeving van het OCMW. 

Ondanks veelvuldige interventies lukte de firma Ferranti er niet in om een stabiele ICT-

omgeving te creëren.  Dit culmineerde op 10 september 2018 in een situatie waarbij er zeer 

grote problemen waren voor de gebruikers en waarvoor Ferranti geen oplossing kon bieden. 

Diezelfde dag werd beroep gedaan op een engineer van Cevi/Logins die de onstabiele 

situatie kon rechttrekken op enkele uren tijd.   

Ook op netwerkvlak bleek Ferranti dikwijls een foutieve analyse te maken van het probleem 

of reikten zij een onvoldoende oplossing aan. Op basis van die ontoereikende technische 

bijstand werd aan Ferranti gemeld dat hun interventies niet meer wenselijk zijn. 

In de plaats hiervan wordt voorgesteld een gelijkaardig bijstandscontract te sluiten bij de 

firma Cevi/Logins voor de systeeminterventies, wegens hun hoge deskundigheid.  

Het contract bevat een pakket van 9 mandagen die zullen worden opgenomen na afroep, 

enkel indien nodig. 

Als bijlage werd de offerte toegevoegd voor een volume van 9 mandagen "systeem expert 

bijstand" ten bedrage van € 902,26 excl. btw per dag. 

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan de firma Logins voor de periode van 1 

jaar. 

 

4. LEVEREN VAN 10 BUREAUTAFELS VOOR HET ADMINISTRATIEF 

CENTRUM. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

Gezien de reorganisatie van de ondersteunende diensten omwille van de synergie, is het 

creëren van bijkomende werkplekken noodzakelijk. 



Drie offertes werden opgevraagd voor de levering van 10 bureautafels en toegevoegd als 

bijlagen: 

1. Profice Furniture (Benofice): € 5.000 excl. btw 

2. Manutan: € 11.650 excl. btw 

3. Kaiser&Kraft: € 6.790 excl. btw 

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan de firma Profice Furniture NV. 

 

5. ONDERSTEUNING VOOR NETWERKCONFIGURATIE EN -BEVEILIGING 

OCMW. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

Het bestaande contract met de firma Ferranti werd opgezegd door het diensthoofd 

systeembeheer wegens ontoereikende technische bijstand. 

In de plaats hiervan wordt voorgesteld om een gelijkaardig bijstandscontract af te sluiten bij 

de firma DriezenIT voor de netwerk- en securitygerelateerde ict-problemen omdat ook zij 

reeds hun deskundigheid in de aanleg van de interne glasvezel en geavanceerde switches en 

firewalls bewezen hebben. 

Het contract bevat een pakket van 10 mandagen die zullen worden opgenomen na afroep, 

enkel indien nodig. 

Als bijlage werd de offerte toegevoegd voor een volume van 5 tot 10 mandagen 

"ondersteuning voor netwerkconfiguratie en -beveiliging" ten bedrage van aan € 680 excl. 

btw + verplaatsingskost van € 40 excl. btw per dag. 

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan de firma Driezen IT voor de periode 

van 1 jaar. 

 

6. WZG VOORKEMPEN VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 

Vriendelijk verzoek om het bijgevoegde verslag d.d. 13.12.2018 van de raad van bestuur van 

de woonzorggroep Voorkempen voor kennisname voor te leggen aan de Raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

 

 


