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OPENBARE ZITTING 

 

 

Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van  29 april 2015– openbare zitting.  

Goegekeurd. 

 

Voortraject op opleiding en/of arbeid voor laaggeschoolde jongvolwassenen 

Toewijzing uitvoering project 

De uitvoering van het project “Voortraject op opleiding en/of arbeid voor laaggeschoolde 

jongvolwassenen wordt vanaf 15/6/2015 voor de duur van 1 jaar toegewezen aan de vzw 

aPart en kan na evaluatie en beslissing van de Raad met 1 jaar worden verlengd. 

 

Kennisname van het rapport van de financieel beheerder inzake het visum.  

Kennis te nemen van het rapport van 05 mei 2015 over de uitvoering van zijn taak van 

voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen, 

zoals vermeld in artikel 168 van het OCMW decreet. 

 

OCMW decreet – Visum: goedkeuren aanpassing werkingskader na advies financieel 

beheerder 

Unaniem in te stemmen met het advies van de financieel beheerder en het aangepaste 

werkingskader, goed te keuren. 

 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

Invorderbaar verklaard. 

 

Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen 

Betaalbaar gesteld. 

 

 

http://www.ocmwoudenaarde.be/


 

Opvolging bouwwerken op de sites ‘de Meerspoort’ en ‘Eine’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 

- goedkeuren vorderingsstaten.  

Goedgekeurd. 

 

Levering van computers ten behoeve van de OCMW-diensten – toewijzing.  

Perceel 1 desktop-pc’s: via huurkoop op 4 jaar wordt gegund voor een totale prijs van € 

49.497,52 incl.  BTW aan de firma Schaubroek, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth. De 

nodige kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget. 

 

Perceel 2 laptop’s: via huurkoop op 4 jaar wordt gegund voor een totale prijs van  € 8.239.22 

incl.  BTW aan de firma Syncron, Molenstraat 1 te 9700 Oudenaarde. De nodige kredieten 

zijn voorzien in het exploitatiebudget. 

 

Perceel 3 schermen: via aankoop wordt gegund voor een totale prijs van  € 7.943,21 incl.  

BTW en excl. touchscreen aan de firma CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 Gent. De nodige 

kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget IE-2. 

 

Perceel 4 office-licenties: via aankoop voor een totale prijs van  € € 22.564,08 incl.  BTW aan 

de firma Syncron, Molenstraat 1 te 9700 Oudenaarde . De nodige kredieten zijn voorzien in 

het investeringsbudget IE-2. 

  

 De voormelde firma’s voldoen aan het toegangsrecht (controle ervan via bijgevoegd of 

opgevraagd uittreksel uit het strafregister).  

 

De opdracht met betrekking tot de installatie wordt toevertrouwd aan de firma Schaubroeck, 

Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth omdat deze firma instaat voor het beheer van ons 

netwerk en de meest gebruikte applicaties Schaubroeck-applicaties zijn. De totale 

installatiekost wordt geraamd op max. 10 000 EUR incl BTW (huurkoop op 4 jaar – ca. 15 

mandagen van een ICT-specialist). De installatie omvat uitpakken, configureren en plaatsen 

van de toestellen (74). Dit is een maximale raming, gezien het OCMW  zelf personeel zal 

inzetten om de toestellen uit te pakken en te plaatsen. Deze kosten worden voorzien in het 

exploitatiebudget. 

 

Aldus vastgesteld in zitting van 27 mei 2015 
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