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GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 11 JUNI 2012.
De notulen van de openbare zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 11 juni 2012 worden éénparig goedgekeurd.
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RPR. GUNSTIG ADVIES BIJ DE WIJZIGINGEN RPR VAN DE GEMEENTE
GROBBENDONK.
De raad,
Gelet op artikel 270 van het gemeentedecreet, houdende voorafgaandelijk advies van de
raad van maatschappelijk welzijn m.b.t. de wijzigingen van de RPR van het
gemeentepersoneel;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd bij beslissing
van de gemeenteraad van 9 december 2008, en latere wijzigingen;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen in de RPR van de gemeente, als bijlage bij deze
notulen;
Overwegende dat tijdens het overleg gemeente/OCMW van 16 mei 2012 mondeling positief
advies verleend werd;
Besluit: éénparig
art. 1. Gunstig advies te verlenen aan het gemeentebestuur over de ontwerpbeslissing tot
wijziging van de RPR van het gemeentepersoneel.
art. 2. Dit besluit over te maken aan het gemeentebestuur.
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RPR. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR OCMW PERSONEEL EN GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET
PERSONEEL VAN HET WOONZORGCENTRUM DE WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op het besluit rechtspositieregeling OCMW – personeel van 12 november 2010 waarin
het Verslag aan de Vlaamse Regering per artikel geïntegreerd wordt;
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Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet 19.12.2008 betr. de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betr. het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van 12 januari 2009 van de raad voor maatschappelijk welzijn
houdende: PERSONEEL. Goedkeuring rechtspositieregeling met ingang van 1 januari 2009;
Gelet op de beslissing van 09.01.2012 van de OCMW raad houdende “RPR. Goedkeuring
ontwerp wijziging rechtspositieregeling voor OCMW – personeel” en ontwerp wijziging
rechtspositieregeling voor personeel van het woonzorgcentrum ;
Gelet op de beslissing van 17.11.2011 van het vast bureau houdende “RPR. Aanpassing
rechtspositieregeling door juridische dienst van Schaubroeck, Steenweg Deinze 154”;
Gelet op de toelichting in de raad van 12.03.2012 bij de wijzigingen in het ontwerp van
rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW en het woonzorgcentrum door de
juridische dienst van Schaubroeck;
Gelet op het voorbereidend overleg van 09.03.2012 met betrekking tot de bovenvermelde
ontwerpen van rechtspositieregelingen in samenwerking met de gemeente en de
representatieve vakorganisaties;
Gelet op het gunstig protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 13 juni 2012;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 2 juli
2012;
Overwegende dat de bovenvermelde ontwerpen van rechtspositieregelingen in detail door de
deskundige medewerkers van de gemeente en OCMW zijn doorgenomen en aangepast;
Overwegende het voorafgaand overleg met de representatieve vakorganisaties;
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregelingen voor OCMW – personeel en personeel van
het woonzorgcentrum, als bijlage bij dit besluit;
Besluit: éénparig
art. 1. De ontwerpen van rechtspositieregeling voor OCMW – personeel” en ontwerp
wijziging rechtspositieregeling voor personeel van het woonzorgcentrum goed te
keuren.
art. 2. De ingangsdatum van de in artikel 1 bedoelde rechtspositieregeling met
terugwerkende kracht vast te stellen op 1 januari 2011.
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ISOM. OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN BIJKOMENDE HALFTIJDSE
ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER VOOR ISOM.
De raad,
Gelet op de beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. betreffende de
goedkeuring van de beleidsnota van ISOM;
Overwegende dat twee jaar na het goedkeuren van de beleidsnota ISOM het merendeel van
de vooropgestelde acties afgerond zijn:
- vrijwilligers: Start dienst vrijwilligerswerk op 01.04.2011;
- huisvesting: Start SVK ISOM op 01.07.2011;
- tewerkstelling: Project doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, met subsidies
vanuit Provincie Antwerpen, start op 14.05.2012;

OCMW – raad 16/07/2012

Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk tel 014 50 81 10

3
opvoedingsondersteuning: 5 thema-avonden per jaar en aanvraag LDE-project
Peuters & Zo;
- nota activering, goedgekeurd op 28.03.2012;
- jaarlijks intern vormingsaanbod voor maatschappelijk werkers;
Overwegende dat de groei van het samenwerkingsverband ISOM tot onderstaande
vaststellingen leidt:
- er is nood aan een efficiëntere profilering én communicatie (intern en extern);
- het takenpakket van de coördinator ISOM is uitgebreid: aansturing extra personeel,
aansturing opstartende werkingen en extra overleg;
- er is een gevoelige stijging van het aantal administratieve taken, die momenteel
opgenomen worden door de administratief medewerker van de dienst tewerkstelling
en de coördinator;
-

Overwegende dat de vraag naar bijkomende administratieve ondersteuning binnen ISOM
zich derhalve opdringt;
Overwegende dat de in gebruik name van de Campus Spiegelfabriek voor OCMW Herentals
leidt tot de behoefte aan een Campusfunctie: beheer lokalen OCMW Herentals, onthaal
gebouw, afstemming met partner-bewoners, …
Overwegende dat de verhuis van ISOM naar de Campus Spiegelfabriek de opportuniteit
schept om bovenstaande noden aan administratieve ondersteuning samen te bekijken;
Overwegende het voorstel om te investeren in de aanwerving van een bijkomende halftijds
administratieve medewerker, in GESCO-statuut. Momenteel is deze medewerker halftijds
werkzaam op de administratieve dienst van OCMW Herentals met een GESCO-statuut en
20% tijdskrediet (= 15.2 uren). Deze medewerker heeft eveneens een halftijdse functie als
administratief medewerker op de dienst tewerkstelling van ISOM en is bijgevolg reeds zeer
vertrouwd met de ISOM-werking;
Overwegende het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst in bijlage, waarin de
modaliteiten omtrent de aanstelling van de bijkomende administratieve medewerker
omschreven staan, met volgende kernpunten:
-

-

-

-

het aandeel van de Campusfunctie (voor rekening van OCMW Herentals) wordt
geschat op 25%. Aan de hand van een periode van tijdschrijven zal het exacte
aandeel van de Campusfunctie in het takenpakket van de administratief medewerker
gemeten worden en met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012 in rekening
gebracht worden;
jaarlijks maakt OCMW Herentals een kostenstaat op en factureert de kosten door aan
de andere besturen volgens de afgesproken verdeelsleutel waarbij de gesco-premie
niet wordt verrekend met de andere OCMW’s;
de bijkomende uren administratieve ondersteuning voor ISOM worden ingezet tgo 9.5
vrije uren binnen de dienst tewerkstelling. Dit betekent dat er geen meerkost is voor
de besturen die participeren aan de dienst tewerkstelling binnen ISOM;
de overeenkomst wordt aangegaan van 1 september 2012 tot en met 31 juni 2013.
Dan volgt er een evaluatie van de overeenkomst en worden er afspraken gemaakt
omtrent de verderzetting;

Overwegende de principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, verleend
door de 7 deelnemende besturen aan ISOM, op de Beleidsgroep van 14.06.2012;
Overwegende dat deze overeenkomst nog moet worden bekrachtigd door de Raden voor
Maatschappelijk Welzijn van de 7 OCMW’s van ISOM;
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Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst voor aanwerving van een
bijkomende halftijdse administratieve medewerker;
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst binnen ISOM
betreffende een bijkomende halftijdse administratieve medewerker.
art. 2. Opdracht te geven aan voorzitter en secretaris tot ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst, als bijlage bij de notulen.
05

PATRIMONIUM. GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE EN LASTENBOEK VOOR
AANBESTEDING ‘BOUW VAN EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM, BURELEN
EN 31 SENIORENFLATS’.
De raad,
Overwegende de mondelinge toelichting en het advies van de voorzitter dat, omwille van de
raming door de verschillende studiebureaus en de architect van het project op ± 7.800.000
euro, het project herbekeken dient te worden omdat dit bedrag ver boven het geplande
investeringsbudget zit ;
Gelet op de beslissing van 9 maart 2009 van de raad voor maatschappelijk welzijn,
houdende het oprichten van een lokaal dienstencentrum en 31 seniorenflats;
Gelet op het decreet van 19 december 2008, betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Gelet op het door de raad goedgekeurd investeringsbudget in zitting van 27 december 2012;
Gelet op beslissing van de gemeenteraad van augustus 2010 om het lokaal
dienstencentrum te integreren in de vervangingsnieuwbouw van de bestaande
bejaardenwoningen;
Overwegende dat voor het project een geldige stedenbouwkundige vergunning werd
verkregen op 12 mei 2012;
Gelet op het bestek, opgemaakt door
− ir.architect Luc Matheve, Laar 85 in 2440 Geel, deel A1
− stubdiebureau INFRABO, voor HVAC en sanitair: delen 5 en 6
− studiebureau FORTE voor stabiliteit (deel 3) en elektrische installatie en lift (deel 4)
− studiebureau EVEKA, St. Niklaas, voor veiligheidsplan en EPB
en ter inzage raadpleegbaar gesteld 10 dagen voor de zitting van de raad;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2012 en MJP 2012 – 2014 in de raad voor
maatschappelijk welzijn van 27 december 2011;
Gelet op het schrijven van 12 juli 2012 van de dienst secretariaat van het gemeentebestuur;
Overwegende dat de raadsleden éénparig van mening zijn dat de raming van het project te
hoog ligt;
Overwegende dat de raadsleden het voorliggend dossier willen vergelijken met andere
projecten in andere OCMW’s;
Besluit: éénparig
art.1

De aanbesteding van bovenvermeld project uit te stellen en bij te sturen tot het qua
kostprijs overeenkomt met het geplande investeringsbudget.

art.2

Opdracht te geven aan de architect en de respectievelijke studiebureaus voor nazicht
en om een sanering door te voeren.
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art.3

In de voorbereidende vergaderingen, tezamen met de architect en de studiebureaus
raadsleden Carine Geyselings, Ludo Willems en voorzitter Simonne Delen af te
vaardigen.

art.4

Het aangepast bestek opnieuw voor te dragen op de raad van september e.k.

06

ICT. BESLISSING VOOR DE OVERSCHAKELING NAAR EEN SERVER MET
FULL SERVICE VANWEGE DE ICT LEVERANCIER OF EEN SERVER MET
GECENTRALISEERDE SOFTWARE OP HET OCMW MET ONDERSTEUNING
VANUIT CIPAL.
De raad,
Gelet op het budget 2012 van het OCMW;
Gelet op het voorstel van Cipal voor overschakeling van de werking naar ofwel een server
met gecentraliseerde software met full service ofwel met ICT - ondersteuning zoals tot op
heden;
Overwegende dat het OCMW de werking van de ICT efficiënter wil maken;
Overwegende dat alle medewerkers met bovenvermelde oplossingen over dezelfde software
zullen beschikken;
Overwegende dat door overschakeling naar een centraal systeem het beheer van de
veiligheid van de data aanzienlijk verhoogt;
Overwegende dat aanschaf van nieuwe pc’s vervangen wordt door thin clients die goedkoper
zijn en eenvoudig kunnen ingeschakeld worden;
Overwegende dat de ICT ondersteuning ter plaatse gehandhaafd blijft op ± 12x per jaar;
Gelet op de offerte, als bijlage bij de notulen;
Gelet op het goedgekeurde budget;
Besluit: éénparig
art. 1. De overschakeling te bestellen bij softwareleverancier CIPAL voor één server met
alle software in het kader van server- werkplekbeheer.
art. 2. Voor de in artikel 1 bedoelde beslissing een server te bestellen bij Cipal voor een
bedrag van een eenmalige investeringskost van 9.820,36 euro (incl. BTW) en een
maandelijkse kost van 3521,35 euro (incl. BTW).
art. 3. De kosten van de ICT – ondersteuning ter plaatse te beperken tot de huidige
ondersteuning.
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GOEDKEURING VOOR HET UITVOEREN VAN EEN
OUDERENBEHOEFTENONDERZOEK.
De raad
Gelet op het kwaliteitsplan 2013, houdende het organiseren van een
ouderenbehoeftenonderzoek door de seniorenconsulent;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het organiseren van een ouderenbehoeftenonderzoek door de
seniorenconsulent past in diens functiebeschrijving en opdracht binnen het OCMW van
Grobbendonk,
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Overwegende dat een ouderenbehoeftenonderzoek past de in doelstellingen van het Lokaal
Sociaal Beleidsplan en dat de resultaten van dit onderzoek noodzakelijk zijn om te komen tot
een coherent ouderenbeleid binnen de gemeente Grobbendonk;
Gelet op de goede reputatie en de uitgebreide ervaring die het team van prof. Dominique
Verté, verbonden aan de vakgroep Agogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit
Brussel op het vlak van ouderenbehoeftenonderzoeken sinds 2004 in Vlaanderen;
Gelet op het vruchtbare overleg tussen het OCMW, de gemeente en Prof. De Donder op 14
juni 2012;
Gelet op de bespreking in het MAT van 15/06/2012;
Overwegende dat de kosten verbonden aan dit ouderenbehoeftenonderzoek ruim binnen het
voorziene budget passen;
Overwegende dat de nodige informatie m.b.t. dit ouderenbehoeftenonderzoek ook op het
MAT van de Gemeente Grobbendonk zal gegeven worden;
Besluit éénparig
art.1

De OCMW raad stemt in met het organiseren van een ouderenbehoeftenonderzoek
in samenwerking met de vakgroep Agogische Wetenschappen van de Vrije
Universiteit Brussel.

art.2

Dat het in art. 1. vermelde ouderenbehoeftenonderzoek wordt besteld bij de vakgroep
Agogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel aan de financiële
voorwaarden zoals medegedeeld op het overleg van 14 juni 2012, houdende, het
voeren en begeleiden van een ouderenbehoeftenonderzoek met:
Opleiding onderzoeksbegeleider:
353,92 euro
Dataverwerking door VUB:
352,92 euro

art.3

Volgende elementen van het voorstel uit te stellen tot een later moment:
Vergelijkend standaard rapport:
2.831,40 euro
Begeleiding ‘van cijfers naar beleid’:
707,84 euro

08

WELZIJNSZORG KEMPEN. BESLISSING OVER HET AL DAN NIET VERDER
PARTICIPEREN AAN DE DIENST COLLECTIEVE SCHULDENREGELING.
De raad,
Gelet op de vraag van 14.06.2012 van Welzijnszorg Kempen tot verlenging van de
participatie met 3 jaar in de regionale dienst collectieve schuldenregeling;
Gelet op de evaluatie van de bovenvermelde dienst, vermeld in het schrijven van
14.06.2012;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het
decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat 11 andere besturen in de kost van de dienst collectieve schuldenregeling;
Overwegende dat er in de aanvangsperiode sinds 2009 meer dossiers naar de dienst
worden doorverwezen;
Overwegende dat het voor de raadsleden nog te vroeg is om te oordelen of de dienst moet
ontbonden worden of niet;
Overwegende dat de dienstverlening van de in dienst zijnde juriste correct is en in een geest
van samenwerking verloopt;
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Besluit: éénparig
art. 1. De verlenging van de participatie met 3 jaar in de regionale dienst collectieve
schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen goed te keuren
art. 2. De kostprijs van de in artikel 1 vermelde dienstverlening mag niet toenemen ten
opzichte van de huidige kost.
09

WZC. PRINCIPIEEL AKKOORD VOOR GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN
INCONTINENTIEMATERIAAL DOOR DE AANGESLOTEN WOONZORGCENTRA
VAN DOT-ZORG KEMPEN.
De raad,
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet 19.12.2008 betr. de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betr. het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 19;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessie van openbare werken, zoals tot op
heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de raad van 9 maart 2009 houdende de kennisname van de opdracht tot levering
van incontinentiemateriaal aan 11 instellingen, waaronder OCMW Grobbendonk, voor een
periode van 4 jaar, ingaande op 1 mei 2009 met een proefperiode van 3 maanden, toe te
wijzen aan SCA Hygiëne Products NV, Culliganlaan 1D, 1831 Diegem, als meest conforme
beider, mits in acht name van de door het OCMW gestelde lastenvoorwaarden,
overeenkomstig de beschrijving en eenheidsprijzen, exclusief BTW, vermeld in haar
prijsbieding van 11 december 2008;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 1 mei 2013;
Gelet op het voorstel van de directeur van het woonzorgcentrum om verder te blijven
participeren aan dit initiatief daar de afgelopen jaren is gebleken dat we goedkoper onze
producten hebben kunnen kopen en de bewoner op dit vlak ook meer zorg op maat heeft
gekregen;
Gelet op het voorstel om terug toe te treden vanaf 1 mei 2013;
Gelet op de voorgelegde timing;
Besluit: éénparig;
art.1

De raad is principieel akkoord met de gezamenlijke aankoop van
incontinentiemateriaal binnen VDOR Kempen voor aankopen vanaf 1 mei 2013,
conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd.

art.2

Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de secretaris van VDOR
Kempen, Van Sprengel Peggy, Verlorenkost 22 te 2260 Westerlo.
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art.3

Het pilootbestuur OCMW Turnhout te belasten met alle procedurele verplichtingen
m.b.t. de in het artikel 1 bedoelde overheidsopdracht.

10
MEDEDELINGEN.
De voorzitter geeft kennis van:
−

Het jaarverslag 2011 van ISOM, Nederrij 115 in 2200 Herentals.

−

Het jaarverslag 2011 dienst rechtshulp 2011.

−

Het jaarverslag 2011 Vlaamse Wooninspectie (werkjaar 10), Koning Albert II-laan 19,
bus 22, 1210 Brussel

−

Het jaarverslag 2011 van de ombudsdienst voor Telecommunicatie,
Bisschoffsheimlaan 29-35

−

Het jaarverslag 2011 van VVSG, Paviljoenstraat 9 in 1030 Brussel

−

Het proces-verbaal van schatting van 6/4/2012 van de Federale Overheidsdienst
Financiën, 2de kantoor der registratie, Belgiëlaan 31 in Herentals, van het pand,
gelegen Bergstraat 43 in Grobbendonk.

−

Notulen van 15/6/2012 van de algemene vergadering van Cipal

−

Het schrijven van 02/07/2012 van VIPA houdende ontvangstmelding financieeltechnisch plan LDC.

Raadslid Willy Van Goubergen vraagt of de bamboe op de parking in de Beukenlaan kan
verwijderd worden zodat mensen die gebruik maken van de parking niet gehinderd of nat
worden bij het uitstappen.
Directeur Kitty De Moor geeft informatie over het woonzorgcentrum De Wijngaard:
− 5 residenten zijn overleden
− 2 nieuwe opnames + 3 nieuwe opnames gepland
− Kortverblijven: voor de komende periode zijn 4 kandidaten gepland.
Wachtlijst:
− 101 personen op dringende wachtlijst Grobbendonk, waarvan 44 O, 39 A, 11 B, 2 C
en 5 Cd
− Aantal bewoners met RVT-profiel; 37 (15 B, 8 C en 14 Cd).

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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