Raad voor maatschappelijk welzijn: zitting van 27 mei 2021
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dienen de notulen
van de vorige zitting, meer bepaald van 22.04.2021, te worden goedgekeurd.
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Schepen Marie Jeanne Hendrickx geeft een toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen
van de coronacrisis.
3. Algemene vergadering TMVS dv van 15.06.2021: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
de vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij TMVS dv.
Het OCMW wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van TMVS dv van 15.06.2021, die
volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de
overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijke reglement
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
Varia en mededelingen.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.
De algemene vergadering zal volledig digitaal plaatsvinden via interactieve video-conferencing
(i.c. ZOOM);
4. Algemene vergadering Interleuven van 16.06.2021: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij Interleuven, dienstverlenende vereniging.

Het OCMW wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Interleuven van 16.06.2021, die
volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 16.12.2020
3. Verslag over de activiteiten 2020
4. Jaarrekening per 31.12.2020 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven
9. Diversen
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.
5. Algemene vergadering IGO DIV van 25.06.2021: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende vereniging.
Het OCMW wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van IGO DIV van 25.06.2021, die
volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025
- Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam uit
de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
- Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.
Sociale dienst.
6. Samenwerkingsovereenkomst voor de bedeling van warme maaltijden aan cliënten van het
OCMW.
Het OCMW heeft voor de bedeling van warme maaltijden een samenwerking met OCMW Laakdal in
het kader van een vroegere gegunde overheidsopdracht. Het OCMW Laakdal maakt dagvers bereide
maaltijden voor gemiddeld 130 cliënten per dag van OCMW Scherpenheuvel-Zichem. Zowel het
OCMW Scherpenheuvel-Zichem als onze cliënten zijn zeer tevreden over deze maaltijden waardoor

we als OCMW de samenwerking met OCMW Laakdal willen continueren. OCMW Laakdal wenst
evenwel een nieuwe verhoogde prijszetting door te voeren voor de door hen bereide maaltijden.
In het kader van de juridische rechtsfiguur van de horizontale samenwerking kunnen wij als OCMW
een rechtstreekse en exclusieve samenwerkingsovereenkomst sluiten met OCMW Laakdal, wat een
wettelijke voorziene uitzondering is op het toepassingsgebied van de reglementering
overheidsopdrachten. Op grond van art. 31 wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten valt
een opdracht buiten het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten wanneer die
opdracht uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten in uitvoering
van de samenwerking voor de realisatie van hun gemeenschappelijke doelstellingen, waarbij de
invulling van die samenwerking uitsluitend berust op overwegingen in verband met het openbaar
belang en de aanbestedende overheden op de open markt niet meer dan 20 % van de onder die
samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening nemen. Advocatenkantoor GD&A heeft in
november 2020 hierover een juridische adviesnota opgemaakt.
Het OCMW zal dus in toepassing van deze horizontale samenwerking met OCMW Laakdal een
samenwerkingsovereenkomst afsluiten waarvan het ontwerp in bijlage waarbij de vermelde
voorwaarden voor horizontale samenwerking worden geconcretiseerd.
Momenteel betaalt het OCMW een aankoopprijs van 6,82 euro per maaltijd aan OCMW Laakdal.
Deze prijs wordt vanaf de aanvangsdatum van de samenwerkingsovereenkomst op 01.07.2021
verhoogd naar 8,55 euro per maaltijd, naar 9,15 euro per maaltijd vanaf 01.01.2022 en naar 9,75
euro per maaltijd vanaf 01.01.2023 tot het einde van de overeenkomst op 31.12.2025 (deze prijzen
worden gedurende de duur van de huidige overeenkomst niet geïndexeerd).
Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem zal gedurende de duur van deze overeenkomst maaltijden
afnemen van het OCMW van Laakdal met een richtcijfer van 25.000 maaltijden per jaar, wat een
inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis is, in onderling overleg kan deze hoeveelheid
maaltijden steeds worden aangepast.
Momenteel is de aankoopprijs van de maaltijden aan Laakdal en de verkoopprijs van de maaltijden
aan onze cliënten (ongeveer) in evenwicht, het OCMW draagt (uiteraard) wel het saldo van de
personeelskosten van de maaltijdbedelers, de voertuigen en de warmhoudboxen (in 2020 bedroeg
dit 78.767 euro).
Op de raad voor maatschappelijk van 19.12.2019 werd het reglement van de maaltijdbedeling en de
inkomstengrenzen en bijdrageschalen voor de cliënten aangepast. Op grond van het besluit van het
vast bureau van 03.05.2021 wordt voorgesteld om de huidige bijdragen van de cliënten te behouden,
zodat de cliënten geen financiële gevolgen ondervinden van de verhoogde prijszetting door OCMW
Laakdal. Door de contractueel overeen te komen prijszetting/verhoging door OCMW Laakdal zal het
OCMW dan ook bijkomend het saldo van de aankoopprijs van de maaltijden aan OCMW Laakdal ten
laste nemen, in de bijgevoegde simulatie gaande van 43.379 euro per jaar vanaf 01.07.2021 tot
69.784 euro per jaar vanaf 01.01.2023. Hierdoor verhoogt het totale financiële saldo van het OCMW
naar 123.176 euro euro per jaar vanaf 01.07.2021 tot 151.992 euro per jaar vanaf 01.01.2023.
Zodoende wordt voorgesteld het ontwerp van horizontale samenwerkingsovereenkomst met OCMW
Laakdal zoals bijgevoegd in bijlage goed te keuren en de huidige bijdrageschalen voor de OCMWcliënten te behouden. OCMW Laakdal legt tevens hetzelfde dossier voor goedkeuring van de formele
samenwerkingsovereenkomst voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn aldaar van mei 2021.
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