Notulen van de publieke zitting van de OCMW – raad van 8 november 2004.
0001. Goedkeuring notulen publieke zitting van 4 oktober ‘04.
De notulen van de publieke zitting van 4 oktober '04 worden éénparig goedgekeurd.
0002.

CIPAL.
Toelichting door mevr. Christa Bex over de ‘toekenning van een exclusief recht van
dienstverlening inzake ICT aan de dienstverlenende vereniging CIPAL’.
Mevr. Christa Bex, relatiebeheerder bij CIPAL, licht de raad in over de toekenning van een
exclusief recht van dienstverlening inzake ICT aan de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het recht biedt het bestuur de mogelijkheid om voor alle softwaretoepassingen, in het
bijzonder de Cipal – toepassingen, in een onderhoudsovereenkomst onder te brengen.
Op deze programma’s, sommige worden modulair aangeboden zoals Hercules en later
Neptunus, wordt full service geboden tegen een vaste prijs. De overeenkomst geldt voor 5
jaar. Bijkomend kan de hardware opgenomen worden.
Het bestuur is echter vrij om de hardware elders te kopen indien de toestellen voldoen aan
een aantal kwaliteitseisen. Voor grote aankopen dient wel de wet op de overheidsopdrachten
gerespecteerd te worden.
Voor alle elementen die in het contract opgenomen worden, wordt een korting van 4%
toegekend. Indien het bestuur vóór het einde van het jaar de overeenkomst aan Cipal
bezorgt, zal de korting ook voor 2004 gelden.
De beslissing wordt gepland voor de raad van 13/12/2004.
0003.

KWALITEITSZORG.
Goedkeuring kwaliteitshandboek van het rusthuis - RVT De Wijngaard.
Besluit: éénparig
Goedkeuring te verlenen aan het kwaliteitshandboek van het rusthuis – RVT De Wijngaard.
Het kwaliteitshandboek rusthuis – RVT De Wijngaard zal op een permanente wijze
bijgestuurd en opgevolgd worden door de kwaliteitscoördinator in samenwerking met de
directie van het rusthuis – RVT.
Een exemplaar van bovenvermeld handboek wordt bewaard op het OCMW en in het
rusthuis – RVT De Wijngaard.
0004.

VERBOUWING
Vorderingsstaat nr 518 van Eveka bvba.
Besluit: éénparig
Goedkeuring te verlenen en betaalbaar te stellen van factuur nr. 518 van 30/09/2004 van
EVEKA bvba, Plezantstraat 56, 9100 Sint – Niklaas voor een bedrag van 836,11 euro,
inclusief BTW.
Een afschrift van onderhavig besluit zal aan de gewestelijk ontvanger overgemaakt worden.
Onderhavig besluit zal voor kennisgeving via de lijst aan de hogere overheid overgemaakt
worden.
0005.

VERBOUWING.
Vorderingstaten 5 van Tevean, Industriepark Rosteyne 6 in 9060 Zelzate.
Besluit: éénparig
Goedkeuring te verlenen en over te gaan tot betaling van vorderingstaat nr. 5 voor werken
aan 6 % BTW van de in artikel 1 vermelde firma voor een bedrag van 56.534,76 euro,
inclusief BTW.
Een afschrift van onderhavig besluit zal voor mandatering aan gewestelijk ontvanger Raf
Jacobs overhandigd worden en aan de dienst administratie.
0006.

VERBOUWING.
Vorderingstaat nr. 7 van de firma Geenen, Ham.
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Besluit: éénparig
Gaat over tot aanvaarding en betaalbaar stellen van vorderingstaat 7 van aannemer Geenen
H., Mastentopstraat 2, 3945 uit Ham voor een bedrag van, voor het gesubsidieerd gedeelte
(werken aan 6% BTW) 33.065,28 euro inclusief BTW, voor het niet gesubsidieerd gedeelte
(werken aan 21% BTW) 17.442,72 euro inclusief BTW.
Aan de ontvanger van het OCMW wordt opdracht gegeven deze bedragen over te schrijven
op het bankrekeningnummer van aannemer Geenen H., Mastentopstraat 2, 3945 uit Ham.
0007.

Vraag van IVEKA/IGAO om de hoogspanningscabine van het OCMW uit te breiden
voor de verkaveling Wijngaardberg - Beukenlaan.
In een schrijven van 14/10/2004 vraagt IVEKA IGAO om de bestaande
hoogspanningscabine van het OCMW, gelegen in de Wijngaardstraat, uit te breiden zodat de
nieuwe verkaveling Wijngaardberg – Beukenlaan met 43 woongelegenheden hierop kan
aangesloten worden.
Voor deze uitbreiding zou een bijkomende berging opgeofferd moeten worden.
Met de verantwoordelijke van IVEKA IGAO wordt een bespreking gepland op woensdag 17
november ’04 om de mogelijkheden na te gaan.
Een beslissing hieromtrent kan genomen worden op de raad van 13/12/2004.
0008.

Toewijzing standplaats voor gewestelijke ontvangers.
Brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 26/10/2004.
De raad neemt kennis van bovenvermeld schrijven van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Antwerpen betreffende de
standplaats van de gewestelijk ontvangers in het bijzonder de aanduiding van dhr. Raf
Jacobs als gewestelijk ontvanger met standplaats op het OCMW van Grobbendonk.
0009.

CIPAL.
Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 17/12/2004.
Besluit: éénparig
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17
december 2004, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 22 oktober 2004,
goedgekeurd.
Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 december 2004 wordt aangewezen raadslid
mevrouw Maria Rijmen, Van Craeyenhemstraat 12 in 2280 Grobbendonk.
Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt
(worden) gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 december 2004 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 december 2004 en
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld
een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL,
Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
0010.

VERLOF 2005.

Voor het dienstjaar 2005 wordt het wettelijk verlof, de bijkomende verlofdagen evenals de
compensaties voor de wettelijke feestdagen vastgelegd.
0011. Invoering van de vrijwillige vierdagenweek.
De raad beslist éénparig de vrijwillige vierdagenweek voor alle personeelsleden in te voeren
met ingang van 01/12/2005 tot en met 31/12/2005
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0012. Planning van de data van de raad en van het bijzonder comité van de sociale dienst.
De data voor de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn alsook voor het
bijzonder comité voor de sociale dienst worden als volgt vastgelegd:

OCMW Raad

BCSD

maandag 10/01
maandag 14/02
maandag 14/03
maandag 11/04
maandag 09/05
maandag 13/06
dinsdag 12/07
maandag 08/08
maandag 12/09
maandag 10/10
maandag 14/11
maandag 12/12

woensdag 09/02
woensdag 09/03
woensdag 06/04
woensdag 04/05
woensdag 01/06
woensdag 21/09
woensdag 19/10
woensdag 16/11
-

0013. Informatie van het rusthuis - RVT.
De voorzitter geeft de informatie i.v.m. het rusthuis aan de raadsleden door:
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
Niet dementen
Waarvan Dementen (Provence)
17 (geen koppels)
0
Aanvragen eigen gemeente niet-onmiddellijke opname
64 (4 koppels)
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WERKING
Kwaliteitszorg.
Op donderdag 21 oktober is tijdens de vormingsnamiddag voor al het personeel van het
rusthuis het kwaliteitshandboek van het rusthuis officieel voorgesteld. De namiddag eindigde
met een kleine drink voor alle aanwezigen (incl. de voorzitter en enkele raadsleden)
Op 25 november om 21u in de cafetaria zal er een huisartsenoverleg plaatsvinden.
Vrijwilligerswerking:
Op woensdag 10 november organiseren wij voor onze vrijwilligers onze jaarlijkse kaas- en
wijnavond, dit om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in de loop van 2004.
Inspectie door de inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap op vrijdag 29 oktober:
Het ging om een inspectie in het kader van verlenging van onze erkenning zowel voor het
rusthuis als het RVT.
Beide inspecteurs hebben tijdens hun bezoek gecontroleerd of onze instelling de
respectievelijke wetgevingen voor rusthuis en voor RVT naleeft. Een verslag met de
belangrijkste aanmerkingen zal volgen.
Verbouwing (stand van zaken)
Op de werfvergadering van 12 oktober werd volgende werkplanning overeengekomen:
week van 18/10/04 :
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Varosan en Stallo afwerken met leidingen (bepleistering moet dan klaar zijn) in sociale
dienst. Bepleistering uit te voeren in personeelslokalen en oude wasserij
week van 25/10/04 :
Varosan en Stallo afwerken met leidingen in oude wasserij en personeelslokalen
Chappe in sociale dienst
week van 1/11/04 :
Schuimbeton in oude wasserij
Chappe in personeelslokalen
week van 8/11/04 :
Chappe in oude wasserij (polyvalente ruimte)
Bevloeren en betegelen in sociale dienst
week van 15/11/04 :
Bevloeren en betegelen in oude wasserij en personeelslokalen
Stand van zaken:
De aannemers slagen er nu toch in deze planning aan te houden.
Momenteel zijn de lokalen van het onthaal sociale dienst en de polyvalente ruimte (inclusief
nieuwe wasserij), personeelsruimten en ronde gang bezet.
Verder is men bezig met het leggen van de schuimbeton in de ronde gang en in de
polyvalente ruimte. Volgende belangrijke stap is het leggen van de chappe in deze ruimten
zodat kan begonnen worden met het leggen van de vloeren. De aannemers voor de
verschillende technieken doen hun best om de bezetter voor te blijven. Zij starten nu met het
bezetten van de kamers op het gelijkvloers. Tegen de volgende werfvergadering zal de
bezetter één kamer volledig te bezetten, zodat kan gekeken worden of het eindresultaat
goed genoeg is om alle kamer op die manier af te werken (vooral het plafond zou problemen
kunnen geven)
Activiteiten
Voorbije activiteiten:
10 oktober: Mosselfeest in het rusthuis; globaal gezien werd het mosselfeest erg
gewaardeerd door zowel de bezoekers als onze medewerkers. Vooral het werken in twee
shiften bleek organisatorisch een goede zaak. Minpunten
het kleine tekort aan mosselen op het einde van de dag.
er was wat te weinig rekening gehouden met de verwachtingen van de kinderen van de
bezoekers.
De directeur dankt de OCMW-raadsleden die meegeholpen hebben aan het mosselfeest.
Komende activiteiten:
8/11/04 : met enkele bewoners wordt een bezoekje gebracht aan de ‘Toverfluit’ (dancing)
Dit is een intiatief van Rita Keepers samen met enkele studentengenoten die stage doen in
rusthuizen in de buurt; (Kessel..)
9/11/04 : schoenenshow, ( een groot gamma schoeisel voor ouderen)
Dit wordt voor de eerste keer georganiseerd; de formule is gelijkaardig aan de modeshow
1/12/04 : Sinterklaasfeest voor de bewoners en de kinderen van het personeel.
0014. Vragen en mededelingen.
Schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling tewerkstelling, van 75
oktober ’04 betreffende de gesubsidieerde contractuelen KB 474, overeenkomst nummer
0908.
In deze brief vermeldt het ministerie dat aan de vereisten van alle gestelde criteria voldaan is
en dus het premiebedrag voor de toegekende gesco’s ongewijzigd blijft op 295.489,20 euro.
Brief van IOK van 04/10/2004 houdende opvraging tweede schijf werkingskosten 2004 voor
een bedrag van € 3.342,07.
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De raad neemt kennis van het aangetekend schrijven van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap van 04/11/2004 houdende goedkeuring van de subsidiebeslissing voor
projectfase 4 van project 2 (verbouwing van het rusthuis De Wijngaard) voor een bedrag van
3.446,08 euro.
De raad neemt kennis van het schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling gemeenten, OCMW’s en provincies houdende ramingen Vlaams Gemeentefonds
2005-2009.
Voor het OCMW geldt volgende raming:
2005 104.055 euro
2006 107.642 euro
2007 111.455 euro
2008 115.443 euro
2009 119.571 euro
De raad neemt kennis van het schrijven van Gedis aangaande de vergoeding voor het
plaatsen van een oplaadterminal.
De vergoeding bedraagt voor 2004: 1000,00 euro.
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