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RvB Ruddersstove
Besluitenlijst

Zitting van 1 december 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; mevrouw Dolores David,
Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Andries
Neirynck; de heer Lieven Astaes, Gedelegeerd secretaris
Afwezig:
mevrouw Nele Caus, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur
BESLOTEN ZITTING

Welzijnsvereniging RUDDERSSTOVE

RUDDERSSTOVE
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2020_RUDD
RVB_00078

Informatie vanuit het Managementteam
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad neemt akte van de stand van zaken vanuit het management team Ruddersstove.
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2020_RUDD
RVB_00075

Goedkeuring verslag Raad van Bestuurd 13 oktober 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur keurt het verslag van de zitting van 13 oktober goed zonder opmerkingen.
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Akteneming delegatiebeslissing gedelegeerd secretaris
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissingen van de gedelegeerd secretaris in bijlage
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Voedingsdossier DIEPVRIESPRODUCTEN
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist de overheidsopdracht als volgt te gunnen:
 Perceel 1 "Algemeen" binnen dit dossier graag toewijzen aan 't Vriesmanneke,
Menensesteenweg 216 te 8940 Wervik en dit voor een bedrag van € 82.057,28 excl. btw of €
86.980,72 incl. btw.
 Perceel 2 "Ready to portion" binnen dit dossier graag toewijzen aan Aronde nv,
Blankenbergsesteenweg 362-368 te 8000 Brugge voor een bedrag van € 17.058,98 excl. btw of
€ 18.085,52 incl. btw.
 Perceel 3 "Gebak" binnen dit dossier graag toewijzen aan Aronde nv, Blankenbergsesteenweg
362-368 te 8000 Brugge voor een bedrag van € 33.250,20 excl. btw of € 35.245,21 incl. btw.
 Perceel 4 "Deegwaren" binnen dit dossier graag toewijzen aan 't Vriesmanneke,
Menensesteenweg 216 te 8940 Wervik en dit voor een bedrag van € 21.788,36 excl. btw of €
23.095,66 incl. btw.
 Perceel 85 "Bewerkte aardappelen" binnen dit dossier graag toewijzen aan Aronde nv,
Blankenbergsesteenweg 362-368 te 8000 Brugge voor een bedrag van € 10.061,72 excl. btw of
€ 10.665,42 incl. btw.
 Perceel 6 "Varia" binnen dit dossier graag toewijzen aan Aronde nv, Blankenbergsesteenweg
362-368 te 8000 Brugge voor een bedrag van € 18.621,83 excl. btw of € 19.739,14 incl. btw.
Artikel 2
De Raad van Bestuurt bekrachtigt de duurtijd van toewijzing: 12 maanden - tot en met 31.01.2022 mogelijkheid tot verlengen met 1 jaar en dit voor alle percelen met inbegrip van een proefperiode van 6
maand bij de start van deze overheidsopdracht.
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Voedingsdossier KAAS
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van bestuur beslist om het dossier Kaas toe te wijzen aan Horeca Totaal, SintPietersgroenestraat 8 te 8000 Brugge en dit voor het bedrag van € 86.592,90 excl. btw of € 91.788,47
incl. btw.
Artikel 2
De Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd toewijzing: 24 maanden - tot en met 31.01.2023. met
inbegrip van een proefperiode van 6 maand bij de start van deze overheidsopdracht.
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Voedingsdossier BEWERKTE AARDAPPELEN
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist op de overheidsopdracht toe te wijzen aan Aronde nv,
Blankenbergsesteenweg 362 - 368 te 8000 Brugge en dit voor een bedrag van € 63.760,04 excl. btw of €
67.585,64 incl. btw.
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Artikel 2
De Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd van de gunning: 1 jaar - toe te wijzen tot en met 31.01.2022
met mogelijkheid tot het verlengen van dossier met 1 jaar met inbegrip van een proefperiode van 6
maand vanaf de start van deze overheidsopdracht.
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Voedingsdossier KOEKJES
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om dit dossier toe te wijzen aan Horeca Totaal, Sint-Pietersgroenestraat 8
te 8000 Brugge en dit voor een bedrag van € 110.351,42 excl. btw of € 116.972,51 incl. btw.
Artikel 2
De Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd toewijzing: 24 maanden - tot en met 31.01.2023 met
inbegrip van een proefperiode van 6 maand vanaf de start van deze overheidsopdracht.
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Voedingsdossier DIEETVOEDING
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om de overheidsopdracht Dieetvoeding toe te wijzen aan Revogan,
Landegemstraat 1 te 9031 Drongen.
Artikel 2
De Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd toewijzing: 24 maanden - tot en met 31.01.2023 met
inbegrip van een proefperiode van 6 maand vanaf de start van deze overheidsopdracht.
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Voedingsdossier SOEPEN - SAUSEN - FONDS - CONSERVEN
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist de overheidsopdracht als volgt te gunnen:
 Perceel 1 "aardappelvlokken" binnen dit dossier graag toewijzen aan Sligro - ISPC Belgium,
Wingepark 10 te 3110 Rotselaar en dit voor een bedrag van € 34.409,84 excl. btw of €
36.474,43 incl. btw.
 Perceel 2 "conserven" binnen dit dossier graag toewijzen aan Horeca Totaal, SintPietersgroenestraat 8 te 8000 Brugge en dit voor een bedrag van € 58.370,74 excl. btw of €
61.872,98 incl. btw.
 Perceel 3 "soepen" binnen dit dossier graag toewijzen aan Horeca Totaal, SintPietersgroenestraat 8 te 8000 Brugge en dit voor een bedrag van € 28.817,80 excl. btw of €
30.546,87 incl. btw.
 Perceel 4 "sausen en fonds" binnen dit dossier graag toewijzen aan Sligro - ISPC Belgium,
Wingepark 10 te 3110 Rotselaar en dit voor een bedrag van € 106.906,53 excl. btw of €
113.320,92 incl. btw.
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De Raad van bestuur beslist de volgende percelen niet te gunnen:
 Perceel 5 "soepen Clean Label" binnen dit dossier aan GEEN van beide partijen toe te wijzen.
Horeca Totaal doet geen prijsopgave binnen dit dossier, en de producten van Sligro ISPC
voldoen niet aan de kwaliteitslabel Clean Label.
 Perceel 6 "sausen en fonds Clean Label" binnen dit dossier aan GEEN van beide partijen toe te
wijzen. Horeca Totaal doet prijsopgave voor een klein gedeelte van dit perceel, de producten
van Sligro ISPC voldoen niet aan het kwaliteitslabel Clean Label.
Artikel 2
De Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd toewijzing: 24 maanden - tot en met 31.01.2023 en voor de
percelen 1 tot en met 4 met inbegrip van een proefperiode van 6 maand bij de start van deze
overheidsopdracht.
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Voedingsdossier BROOD en GEBAK
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist de overheidsopdracht Brood & Gebak als volgt te gunnen:
 Perceel 1 "Brood" van dit dossier graag toewijzen aan Ranson - Canniere, Lammers 4 te 8700
Tielt en dit voor het bedrag van € 126.702,29 excl. btw of € 134.304,43 incl. btw.
 Perceel 2 "Gebak" van dit dossier toe te wijzen aan de enigste inschrijver Ranson - Canniere,
Lammers 4 te 8700 Tielt en dit voor het bedrag van € 83.250,18 excl. btw of € 88.245,19 incl.
btw.
 Perceel 3 "Lactosevrij en Glutenvrij" van dit dossier toe te wijzen aan de enigste inschrijver
Ranson - Canniere, Lammers 4 te 8700 Tielt en dit voor het bedrag van € 1.041,00 excl. btw of €
1.103,46 incl. btw.
Artikel 2
de Raad van Bestuur bekrachtigt de duurtijd van toewijzing: 24 maanden - tot en met 31.01.2023 en dit
voor alle percelen met inbegrip van een proefperiode vanaf de start van deze overheidsopdracht.
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RVB_00073

Overheidsopdracht "Etiketten en thermotransfertlinten"
Goedgekeurd

Artikel 1
Gelet op het feit dat de offerte conform werd bevonden.
Gelet op het feit dat de opgevraagde stalen de gewenste kwaliteit dragen.
De Raad van Bestuur beslist de overheidsopdracht als volgt te gunnen:
 Perceel 1 - individuele etiketten soep - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de Bassin
collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 1.412,50 excl. btw of € 1.709,13 incl.
btw
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 Perceel 2 - individuele etiketten maaltijden - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de
Bassin collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 1.547,50 excl. btw of €
1.547,50 incl. btw
 Perceel 3 - Wateroplosbare etiketten - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de Bassin
collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 14.715,00 excl. btw of € 17.805,15
incl. btw
 Perceel 4 - Etiketten avondmaal - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de Bassin
collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 1.150,86 excl. btw of € 1.392,54 incl.
btw
 Perceel 6 - Etiketten voor barcodes - toe te wijzen aan de leverancier Termin, StBernadettestraat 8 te 9040 Gent en dit voor een bedrag van € 610,00 excl. btw of € 738,10 incl.
btw
 Perceel 7 - Thermotransferlint 7cm - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de Bassin
collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 808,00 excl. btw of € 977,68 incl. btw
 Perceel 8 - Thermotransferlint 8cm - toe te wijzen aan de leverancier Turbel, Rue de Bassin
collecteur 11 te 1130 Brussel en dit voor een bedrag van € 884,00 excl. btw of € 1.069,64 incl.
btw
Artikel 2
Gelet op de wijziging inzake wetgeving op etikettering, waardoor het gebruik van etiketten met
betrekking tot perceel 5 tot een minimum is herleid.
Gelet op het feit dat we hierdoor nog een aanzienlijke stock hebben bij de huidige leverancier die we
dienen af te nemen.
De Raad van Bestuur beslist om perceel 5 niet te gunnen..
Artikel 3
De Raad van Bestuur beslist om een proefperiode van 6 maand te voorzien bij de start van deze
overheidsopdracht.
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Overheidsopdracht KEUKENONDERHOUD
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om de de gunningen als volgt te verlengen:
 Perceel 1: Building Care Chemie, samenwerking te verlengen tot 31.12.2021 met de leverancier
Diversy - Haachtsesteenweg 672 te 1910 kampenhout.
 Perceel 2: Building Care goederen, samenwerking te verlengen tot 31.12.2021 met de
leverancier Cleanline bvba, Drieslaan 33 te 8560 Moorsele.
 Perceel 3: Vaatwas, samenwerking te verlengen tot 31.12.2021 met de leverancier Cleanline
bvba, Drieslaan 33 te 8560 Moorsele.
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Ruddersstove Bring your own device
Goedgekeurd

Artikel 1
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De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met:
Het principe van Bring Your Own Device (BYOD) wordt ingevoerd in OCMW en Welzijnsverenigingen
vanaf 01/01/2021 waarbij:
 een vergoeding van €10 per maand voor een smartphone voorzien wordt
 een abonnement afgestemd op het professioneel verbruik voorzien wordt

14

2020_RUDD
RVB_00074

Ruddersstove evaluatie jobstudenten in niet-zorgfuncties binnen de
WZC's Mintus, De Blauwe Lelie, Ruddersstove en Ons Huis.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan.
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Personeel en organisatie - uitvoering sectoraal akkoord lokale
besturen 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
In functie van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en als bedanking voor de inzet van de
personeelsleden tijdens de COVID-crisis wordt beslist om een eenmalig bedrag toe te kennen aan de
personeelsleden van de Stad Brugge, OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen (uitgezonderd
jobstudenten):





De hoogte van het bedrag is €100/personeelslid
het bedrag wordt toegekend aan personeelsleden die op 1 december 2020 in dienst zijn
het bedrag wordt toegekend aan de hand van een Bruggebon
de laagste bijdragevoet van de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden wordt
voor het jaar 2020 verhoogd van 2% naar 2,5%
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Ruddersstove collectieve sluitingsdagen 2021
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met volgende regeling omtrent collectieve sluitingsdagen
Ruddersstove voor 2021:
- geen collectieve sluitingsdagen
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Varia
Goedgekeurd

Artikel 1
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De Raad van Bestuur neemt hiervan akte.

Gelegenheid tot varia:
Een raadslid vraagt in welke mate het dieet gluten vrij voorkomt in het cliënteel van Ruddersstove.
Vooreerst kan Ruddersstove geen glutenvrij dieet aanbieden enkel glutenarm gelet dat onze
infrastructuur en werking dit niet kan garanderen. Wanneer de garantie gegeven wordt dient dit ook
100% zo te zijn gelet op de mogelijke grote gezondheidsrisico's hieraan verbonden.
Dit dieet komt voornamelijk voor in de kinderdagverblijven waar dit één van de standaard diëten is. Bij
senioren komt dit slechts uitzonderlijk voor.

Lieven Astaes
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