
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
OPENBARE ZITTING VAN 25 MEI 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Jo 
Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, 
Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joy Sergeys, raadslid 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 27 april 2020 . Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 

 
• 27 april 2020: openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn.  

 
Feiten en context 

 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk raadslid het recht om opmerkingen te maken 
over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.  
 
Juridische gronden 

 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 277 

en 278. 
 
Advies 

 
/ 
 
Argumentatie 

 
/ 
 
Financieel advies 

 
/ 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 27 april 2020 goed.  
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement 
 

* * * 

 

O.P.2 Vrije Tijd en Welzijn. ICT opdrachtencentrale. Deelname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 

 
• Indien het OCMW in de toekomst audiovisuele middelen wenst aan te kopen kan 

het interessant zijn om te werken met een opdrachtencentrale. 
 

 
Feiten en context 

 
De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en 
diensten en biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. Om van de 
raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de 
opdrachtencentrale van de stad Brugge. 
Het vorige raamcontract van de stad Brugge had een gemiddelde omzet van 20.000.000 
euro tot 25.000.000 euro op jaarbasis over de voorbije jaren (dit betreft de gezamenlijke 
omzet van alle deelnemers aan de overeenkomst). Door het grote succes hebben andere 
gemeenten, steden, OCMW's, ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, Vlaamse en 
Federale entiteiten alsook een aantal organisaties in het Brusselse en Waalse Gewest de 
weg gevonden naar het raamcontract van de stad Brugge.  
Indien het OCMW Hoeilaart zou samenwerken met deze partner kan een competitievere 
prijs afgedwongen worden dan bij andere leveranciers. 
Dit contract is gekend in de markt en heeft eveneens een zeer goede naam. 
 
Juridische gronden 

 
• Beslissing van het Vast Bureau van 4 mei 2020. 
• Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht en in het bijzonder artikel 41, 
tweede lid 10°. 

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

• Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  
• 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.  

• 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, 1°.  

• Het artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten dat bepaalt 
dat een aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten kan verwerven 
van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in 
artikel 2, 7° b) verricht.  

• Artikel 47 § 2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten dat bepaalt 
dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. 
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Advies 

 
/ 
 
Argumentatie 

 
Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
volledige procedure te organiseren. 
Het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten. 
De besluiten van de gemeenteraad van Stad Brugge van 24/04/2018 en 26/06/2018 
waarbij aan ‘het bestek 1819_nieuw raamcontract - ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge 
en andere entiteiten’ goedkeuring wordt verleend voor respectievelijk de gunningswijze en 

het technische bestek. 
  
Op 19/11/2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad Brugge om 
de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan: 

• Perceel 11 (Audiovisuele oplossingen): RealDolmen. 
 
OCMW Hoeilaart moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve 
vereenvoudiging en financiële besparing betekent. 
Stad Brugge beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in 
goede banen te leiden. 
De ICT-producten voorzien in de opdrachtencentrale voldoen aan de behoefte van het 
bestuur. Als OCMW alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de 
opdrachtencentrale. 
Het perceel in het contract heeft een looptijd van drie jaar, driemaal met één jaar 
verlengbaar. De opdrachtencentrale houdt geen exclusiviteit in. 
 
Financieel advies 

 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijke welzijn keurt de deelname, de lastvoorwaarden en de 
gunningswijze voor de ICT- opdrachtencentrale van de stad Brugge goed. 
 
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijke welzijn treedt principieel toe tot de opdrachtencentrale van 
de Stad Brugge voor de opdracht "ICT Aankoopcenrale —  Brugge en andere 
entiteiten" voor perceel 11. 
 
Artikel 3 
Het Vast Bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst 
 

* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 
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* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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