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Motivering
Aanleiding en context
In het nieuwe bestuursakkoord staat kinderarmoede hoog op de agenda. Dit schept voor het OCMW de
mogelijkheid om actiever en meer structureel in te zetten op de kinderen van onze klanten. Met het
creëren van meer en betere kansen hopen we te kunnen vermijden dat de kinderen van onze klanten ook
onze klanten worden.
Kinderarmoede aanpakken dient op verschillende lagen in onze organisatie te gebeuren. Het is een
gedeelde zorg en verantwoordelijkheid voor alle teams en diensten binnen het OCMW. Enkel als we
onze krachten kunnen bundelen, verhogen we onze slagkracht en onze kans op slagen.
Deze opdracht omvat het organiseren van vormingsdagen voor alle maatschappelijk werkers rond het
thema "kinderarmoede", telkens gedurende 1 dag.
Met deze verplichte vormingsdag willen we inspireren en prikkelen:
We reiken concrete denkkaders en invalshoeken aan.
We verkennen methodes om het gesprek op te starten over kinderen in armoede.
We staan stil bij de rol van een maatschappelijk werker in dit verhaal.
Het doel van de vormingsdag is alle maatschappelijk werkers een goede basis te geven rond dit thema.
Juridische grond
In toepassing van artikel 26§1, 1° a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten,
zal deze opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat de goed
te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 105, 1° van Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
vastgelegd bedrag, met name de drempel vermeld in artikel 32, eerste lid, 3° voor de opdrachten voor
diensten van categorieën 6 en 8 van bijlage II, A, van de wet en voor deze opgenomen in bijlage II, B,
van de wet.
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In toepassing van artikel 107 van de Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de
overheidsopdrachten wordt de opdracht gegund, hetzij aan de inschrijver die de laagste offerte heeft
ingediend, hetzij aan de inschrijver die de offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is
vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid.
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal het
OCMW Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of
raamovereenkomsten met betrekking tot diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende
overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 84 § 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de wijze kiest waarop de
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en de voorwaarden
ervan vaststelt. De raad voor maatschappelijk welzijn zet de procedure in en wijst de opdracht toe.
Argumentatie
Gunningscriteria
Programmatorisch: 15 punten.
Didactisch: 15 punten.
Lesgever: 15 punten.
Proefles: 15 punten.
Prijs: 40 punten.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Raming op jaarbasis:
11 sessies aan 1.200 euro excl BTW per sessie = 13.200 euro (15.972 euro incl. BTW)

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bestek GAC/2015/2929 voor het afsluiten van een
raamovereenkomst voor het organiseren van denkdagen kinderarmoede voor maatschappelijk werkers
goed en keurt eveneens goed dat:
hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt uitgeschreven;
het OCMW Antwerpen voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de groep Antwerpen.
Artikel 2
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
15.972 euro
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Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

/
/
4004
6141800100
4041000000
nvt

(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget:
ja (op te nemen in planning)
Budgetpositie:
61418
Budgetplaats:
400410000
Budgetbedrag:
159.420,63 euro
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Kris Hammels
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:
Financiële weerslag:
Omschrijving
Vormingsdagen

Bedrag in euro
15.972 euro

Profitcenter
4004

Kostenplaats
4041000000

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:Bestek_2929.pdf
2. Bijlage bij dit besluit:Bestek_2929_Inventaris.pdf
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