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Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen 
Vekeman, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, 
Bart Morreels, Lien Braeckman, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden 

Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21u30. 

 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 22.02.2021. 
Aanleiding 
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 22.02.2021 

Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur, artikel 74. 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel. 
Feiten, context en argumentatie 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden 
de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de 
algemeen directeur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 22.02.2021 worden goedgekeurd. 
Financiële Dienst 
2. OCMW-personeel. Deelname aan overheidsopdracht "Collectieve hospitalisatieverzekering van de 

Gemeenschappelijke sociale dienst." 
Regelgeving 

Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017. 
Feiten, context en argumentatie 
De Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst - biedt de provinciale en plaatselijke besturen, een 
kaderovereenkomst inzake collectieve hospitalisatie aan krachtens artikel 21, 5° van de wet van 18 maart 2016. 
Het bestaande contract met AG Insurance, loopt af op 31.12.2021, vandaar dat er een nieuwe overheidsopdracht 
dient te worden uitgevaardigd in 2021. 

Overeenkomstig de reglementering dienaangaande, moet de GSD in het bestek, de besturen vermelden die zullen 
aansluiten bij de volgende kaderovereenkomst, die zal lopen van 01.01.2022 tot en met 31.12.2025. 
De gunningswijze is een aanbesteding op Europees niveau krachtens artikel 36 van de wet van 17 juni 2016. 
Om de vergelijking van de verschillende offertes te vergemakkelijken en mogelijk te maken, is er een basispolis 
opgesteld, waarvan niet mag worden afgeweken door de inschrijvers. 
De prijs zal het gunningscriterium zijn. 
De besturen die aan dit contract deelnemen, engageren zich gedurende de volledige looptijd van het contract. 

De uitkomst van de overheidsopdracht zal aan de lokale besturen worden meegedeeld in de loop van de maand 
augustus 2021. 
De verzekeraar waaraan de opdracht zal worden gegund, zal gehouden zijn om de dossiers over te nemen die op 

basis van de huidige collectieve hospitalisatieverzekering werden geopend en de continuïteit van de garanties te 
verzekeren waarvan de hoofdverzekerden en nevenverzekerden genieten naar aanleiding van een hospitalisatie, een 
ziekte of een aandoening die zich heeft voorgedaan vóór 1 januari 2022 en die gedekt wordt op basis van de huidige 
collectieve polis. 

De verzekeringspolis is praktisch identiek aan degene die momenteel wordt aangeboden, maar er zijn een aantal 
wijzigingen aangebracht, rekening houdend met de evolutie van de wetgeving en de verzekeringsmarkten, evenals de 
impact van deze aanpassingen op het bedrag van de premies. 
De voornaamste wijzigingen zijn terug te vinden in de bijlage. 
Er dient een formulier ' aansluiting bij kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering - FPD - GSD te worden 
ingevuld en te worden bezorgd aan de Federale Pensioendienst - GSD tegen 31.03.2021, bevestigd in een 

raadsbeslissing. 
De vragen zijn of je als bestuur wenst deel te nemen aan de voorliggende kaderovereenkomst? 
Zoja, voor wie de premie wordt betaald ( basis of uitgebreide formulier, aantal hoofdverzekerden, aantal 
nevenverzekerden ) en voor wie niet. 
Het Vast Bureau stelde in zijn beslissing d.d. 22.02.2021 voor om deel te nemen aan de overheidsopdracht en de 
aansluiting bij de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering, in te vullen. Voor het persoon en de 
gepensioneerden, de huidige regeling te behouden, zijnde de betaling door het OCMW van de basispremie. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 



De OCMW-Raad beslist om deel te nemen aan de overheidsopdracht en derhalve de aansluiting bij 
kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering, in te vullen. 
Artikel 2 
Voor het personeel en de gepensioneerden de huidige regeling te behouden, zijnde de betaling door het OCMW van 

de basispremie. 

Openbare Werken 
3. Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs en aan OCMW-dienst 
"maaltijden aan huis" - dienstjaar 2021 - 2025. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Aanleiding 
Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMW-dienst 
"maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021 - 2025. 

Regelgeving 
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. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57. 
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. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
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. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad. 
Feiten, context en argumentatie 
In het kader van de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs 
en aan OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.” werd een bestek met nr. 2021/015 opgesteld 
door Gemeente Brakel. 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 

* Basisopdracht (Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan 
OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.), raming: € 161.097,41 excl. btw of € 170.763,25 incl. 
6% btw; 
* Verlenging 1 (Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMW-
dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.), raming: € 169.553,81 excl. btw of € 179.727,04 incl. 6% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.651,22 excl. btw of € 350.490,29 incl. 6% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : Het bestek met nr. 2021/015 en de raming voor de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden aan het 

gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.”, 
opgesteld door Gemeente Brakel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 330.651,22 excl. btw of € 350.490,29 incl. 6% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst 
van onze gemeente. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 
 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 

 
 
 

De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 

 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Marcel Saeytijdt 

 
 

 


