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Motivering
Aanleiding en context
Binnen de diverse werkterreinen van het Sociaal Werk worden verschillende methoden gehanteerd. Als
reactie op de actuele tendensen zoals: de grote diversiteit in hulpvragen, de wijzigende doelgroep met
de daarbij horende cultuurverschillen en het spanningsveld tussen onze hulpverleners, hun cliënt en de
verwachtingen van de raad voor maatschappelijk welzijn merken we bij onze dienstverleners de nood
naar nieuwe methodieken en hulpverleningsmodellen.
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, 2° van Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
vastgelegd bedrag van 85.000 EUR (zonder belasting op de toegevoegde waarde).
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.
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Argumentatie
Gunningscriteria
Programmatorisch: 15 punten.
Didactisch: 10 punten.
Lesgever: 10 punten.
Proefles: 10 punten.
Stappenplan en resultaatsverbintenis: 15 punten.
Prijs: 40 punten.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Geraamde kostprijs per sessie: 2.500 euro (voor 2 dagen).
Het aantal opleidingen zal vraaggestuurd verlopen. Initieel zal er gestart worden met 4 sessies per jaar.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bestek GAC/2015/2928 voor het afsluiten van een
raamovereenkomst voor het geven van opleidingen rond methodieken voor hulpverleners 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
10.000 euro op jaarbasis
Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

Bedrag opbrengsten

/
/
4004
6141800100
4041000000
nvt

(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget:
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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
Opleiding methodieken voor hulpverleners

Bedrag in euro
10.000 euro

Profitcenter
4004

Kostenplaats
4041000000

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:2928_Inventaris.pdf
2. Bijlage bij dit besluit:bestek_2928_met_clausule_kinderarbeid.pdf
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