1

OCMW GROBBENDONK

PROVINCIE
ANTWERPEN

OCMW
GROBBENDONK

ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN dinsdag 12 juli 2005 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
Simonne Delen - Voorzitter
Marcel De Rademaeker, Carine Geyselings, Maria Rijmen, Dirk Wouters, Koen Mertens,
Christiane Claes - raadsleden
Jan Sledsens - secretaris
Verontschuldigd:
Robrecht Peeters, Marleen Van Hoof - raadsleden

01.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING 13 JUNI ‘05.
De notulen van de raad van worden éénparig goedgekeurd.
De notulen van de publieke zitting van 13 juni ’05 worden éénparig goedgekeurd.
Gelet op artikel 30, 2de lid, van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn wordt de agenda van de publieke zitting als volgt
aangepast:
Nummering van de agendapunten wordt aangepast.
Drie punten worden bij de publieke zitting toegevoegd:
Punt 13: vorderingstaat nr. 15 van de firma VAROSAN
Punt 14: vorderingstaat nr. 14 van de firma Varosan
Punt 21: Toekennen van de bevoegdheid voor het ondertekenen van de briefwisseling,
beslissingen e.a. stukken tijdens de afwezigheid van de secretaris voor de verlofperiode
van 14 juli '05 tot 22 juli '05 aan het hoofd van de sociale dienst.
02.
CPB. ORGANISATIE VAN EEN ROOKSTOPCURSUS VOOR PERSONEEL.
De raad,
− Gelet op het voorstel van het comité voor preventie en bescherming van 19/05/2005;
− Gelet op het K.B. van 19/01/2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
tabaksrook;
− Gelet op het preventiebeleid van het OCMW van Grobbendonk houdende o.m. de
ontmoediging van het roken bij het personeel;
− Overwegende de wens van het OCMW om personeel bij het stoppen met roken te
begeleiden;
− Overwegende de voorbereidende activiteiten van de werkgroep rookbeleid;
− Overwegende de prijsvraag bij diverse organisaties voor een rookstopcursus binnen het
OCMW voor alle personeelsleden die dit wensen;
− Overwegende de enquête bij het personeel houdende bevraging naar de bereidheid om
begeleiding te krijgen bij het stoppen met roken;
Besluit: éénparig
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art. 1 Over te gaan tot het toewijzen aan de mutualiteit Arbeid en Gezondheid van een
rookstopcursus voor de prijs van 500,00 euro.
art. 2 De in artikel 1 vermelde cursus zal 5 sessies van twee uur over vijf weken inhouden
en start in de maand oktober.
art. 3 Bovenvermelde cursus zal gratis aangeboden worden aan al de medewerkers die
hierop inschrijven.

03.

GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OCMW MET VVSG EN
GEMEENTEBESTUUR MET ALS DOEL DE SAMENWERKING TUSSEN DE
VERSCHILLENDE PARTNERS TE OPTIMALISEREN NAAR AANLEIDING VAN
HET DECREET LOKAAL SOCIAAL BELEID.
De raad,
- Gelet op het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004;
- Gelet op de omzendbrief van 27 oktober 2004 betreffende de uitvoering van het decreet
lokaal sociaal beleid;
- Gelet op de toelichting bij het decreet en de omzendbrief lokaal sociaal beleid van VVSG
dd. 9 juni 2005;
- Gelet op de doelstelling van het decreet Lokaal Sociaal Beleid om te verzekeren dat
iedereen gelijke toegang verkrijgt tot het recht op een menswaardig leven.
- Overwegende dat het lokaal bestuur (OCMW én gemeente) een gezamenlijke planning
dienen op te maken aangaande het te voeren Lokaal Sociaal Beleid;
- Gelet op het voorstel van VVSG om het gemeentebestuur en het OCMW van
Grobbendonk te begeleiden in de optimalisering van hun samenwerking op lokaal
niveau;
- Overwegende dat dit begeleidingstraject kadert binnen de overeenkomst die de Vlaamse
Gemeenschap aanging met VVSG;
- Gelet op de doelstelling voor VVSG en de Vlaamse overheid als volgt:
o knelpunten en belemmeringen inventariseren die verdergaande
samenwerking en/of integratie in de weg staan
o succesvolle processen en methodieken ontwikkelen om samenwerking te
verbeteren en deze te ontsluiten voor andere besturen;
- Overwegende dat de kandidatuur vanwege het gemeentebestuur en het OCMW van
Grobbendonk weerhouden werd door de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid;
- Overwegende dat deze procesbegeleiding zal plaatsvinden in de periode september –
december 2005;
- Overwegende dat er concreet gewerkt zal worden aan:
o een analyse van de huidige samenwerking tussen gemeente en OCMW adhv.
een vragenlijst en besprekingen
o een samenwerkingsprotocol om toe te voegen aan het eerste Lokaal Sociaal
Beleidsplan zoals vereist in het kader van het decreet Lokaal Sociaal Beleid;
- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst als bijlage bij dit besluit;
- Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst dient ondertekend te worden door
de drie betrokken partijen, zijnde gemeentebestuur Grobbendonk, OCMW Grobbendonk
en VVSG;
Besluit: éénparig
art. 1 De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door VVSG met als doel
de samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW te optimaliseren naar
aanleiding van het decreet Lokaal Sociaal Beleid, goed te keuren;
art. 2 Het secretariaat opdracht te geven een afschrift van deze beslissing over te maken
aan:
- Peter Sels, Projectmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, VVSG, paviljoenstraat 7-9,
1030 Brussel
- gemeente Grobbendonk
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04.
KASTOESTAND VZW ONTSPANNINGSCLUB RUSTHUIS GROBBENDONK.
Besluit: éénparig
art. 1 Kennis te nemen van de kastoestand van de vzw Ontspanningsclub rusthuis.
art. 2 Opdracht te geven aan de voorzitter van de vzw Ontspanningsclub rusthuis
Grobbendonk, mevr. Carine Geyselings om het saldo aan het rusthuis te
overhandigen.
art. 3 Opdracht te geven aan de in artikel 2 vermelde persoon om de vzw te ontbinden.

05.

PRINCIEPSBESLISSING TOT PARTICIPATIE AAN HET PROJECT SOCIO CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE.
De raad,
− Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
− Gelet op het K.B. van 1/6/2005 houdende maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2005-2006;
− Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk het project ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers
van de OCMW’s zoals voorgaande jaren wil ondersteunen;
Besluit éénparig
art. 1 Principieel akkoord te gaan om maatregelen te nemen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de
gebruikers van het OCMW.
art. 2 Voor het in artikel 1 vernoemde project zal het OCMW van Grobbendonk:
a. Opmaken van een activiteitenlijst waaraan cliënten kunnen deelnemen
b. Stimulering om deel te nemen aan sociale - , culturele - en sportverenigingen
c. Ondersteunen om deelname aan activiteiten /vakanties van het steunpunt
vakantieparticipatie – toerisme Vlaanderen
d. Samenwerking met de lagere scholen van de gemeente Grobbendonk rond
deelname aan de bos/ sneeuwklassen
e. Samenwerking mogelijk verlengen met vzw WEB/VDAB rond het project
’t Klikt.
art. 3 De verantwoording van de activiteiten zal opgenomen worden in een
activiteitenrapport dat aan de POD maatschappelijke integratie zal worden
overgemaakt.
art. 4 Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de POD maatschappelijke
integratie.
06.
VERSLAG VAN HET OVERLEGCOMITÉ VAN VRIJDAG 8 JULI 2005.
De voorzitter geeft verslag van het overlegcomité van vrijdag 08 juli 2005.
001 Lokaal Sociaal Beleid - planning.
Gunstig advies voor afsluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, OWMW
en VVSG
002 Seniorenraad - behoeftenonderzoek.
Op dit ogenblik is er noch in de gemeente noch in het OCMW consensus om een
grootschalig sociologisch behoeftenonderzoek te laten uitvoeren.
003 Personeel. - Erkenning van jaren dienst.
Principieel akkoord om personeel met een aantal jaren dienst te erkennen en een attentie te
geven. Verder overleg is noodzakelijk vóór de toepassing ervan.
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004 Sociaal huis.
- officiële opening
- dienstverlening
- budgettering personeelslid
Verder overleg is noodzakelijk voor de invulling van het begrip sociaal huis. Gemeente
ondersteunt het idee voor officiële opening sociaal huis in voorjaar 2006.
005 Serviceflats - Dagopvang voor bejaarden.
Tegen september, op een volgend overleg, prijsberekening van de kost van een
dagopvangcentrum voorstellen.
006 Renovatie kapel.
Architect L. Matheve zal na de voltooiing van de verbouwing, zonder meerkost, een bestek
opmaken voor de renovatie van de kapel.
007 Vraag CAW voor samenwerking ivm jongerenbeurs.
Gemeente wenst vooraleer zich te engageren contact met het CAW voor informatie
betreffende deze beurs. Dit contact gaat door op 22/8.
008 Budget OCMW.
Budgettering, raming en kosten liggen, op basis van de huidige cijfers, dicht bij elkaar m.b.t.
tot investeringen in het meerjarenplan. Verbouwing 2de verdieping kan dit misschien nog
veranderen.
07.

VRAAG IVEKA VOOR DE AANKOOP VAN EEN STUK GROND VOOR HET
PLAATSEN VAN EEN ELEKTRICITEITSCABINE.
De raad,
− Gelet op het schrijven van IVEKA IGAO van 17 juni 2005 houdende vraag tot aankoop
van een stukje grond, gelegen Lorkendreef in Grobbendonk, kadaster Grobbendonk 1°,
sectie B, 3de blad, 847c;
− Gelet op de noodzaak voor IVEKA – IGAO om voor de elektriciteitsvoorziening ter
plaatse een bijkomende elektriciteitscabine op te richten;
− Overwegende dat naast het aan te kopen stuk grond reeds een ander perceel met
nutsvoorziening, nl. Pidpa, gelegen is;
− Overwegende dat het om een klein stuk grond gaat van ± 66 m²;
− Overwegende dat het verpachte stuk landbouwgrond hierdoor niet erg verkleint;
Besluit: éénparig
art. 1 Principiële goedkeuring te verlenen aan IVEKA – IGAO voor de aankoop van een stuk
grond, grootte ±66 m², gelegen Lorkendreef in Grobbendonk, kadaster Grobbendonk
1°, sectie B, 3de blad, 847c.
art. 2 Kopie van onderhavig besluit te versturen aan IVEKA –IGAO, Koningin Elisabethlei
38, 2300 Turnhout.
08.

VERBOUWING. VORDERINGSSTAAT NR 13 VAN DE FIRMA STALLO BVBA WERKEN AAN 21 %.
Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot goedkeuring en betaalbaar stellen van vorderingstaat nr. 13 voor
werken aan 21 % BTW van de firma Stallo bvba, Colmanstraat 46, 9270 Kalken voor
een bedrag van 9.753,39 euro, inclusief BTW.
art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs
overhandigd worden en aan de dienst administratie voor mandatering.
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09.

VERBOUWING
VORDERINGSSTAAT 13 VAN DE FIRMA TEVEAN, ZELZATE
Besluit: éénparig
art. 1 Goedkeuring te verlenen en betaalbaar te stellen van vorderingstaat nr.13 voor
werken aan 6 % BTW van de firma Tevean, Industriepark Rosteyne 6 in 9060 Zelzate
voor een bedrag van 25.118,70 euro, inclusief BTW
art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal voor mandatering aan gewestelijk ontvanger
Raf Jacobs overhandigd worden en aan de dienst administratie

10.

VERBOUWING
VORDERINGSSTAAT NR 9 VAN DE FIRMA VAN NOOTEN ANTOON.
Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot aanvaarding en betaalbaar stellen van vorderingstaat 9 van aannemer
Van Nooten Antoon bvba, Molenzicht 35, 2380 Ravels, voor een bedrag van, voor het
gesubsidieerd gedeelte (werken aan 6% BTW) 100.379,99 euro inclusief BTW, voor
het niet gesubsidieerd gedeelte (werken aan 21% BTW) 25.526,47 euro inclusief
BTW.
art.2 Een afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering aan de ontvanger van het OCMW
en de dienst administratie te sturen.
11.
RUSTHUIS - RVT DE WIJNGAARD. AANKOOP TILLIFT.
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring voor de aankoop van een actieve tillift, type Sara 3000, bij de firma Arjo
Hospital Equipment nv, Ternesselei 248 2160 Wommelgem voor de prijs van
3.751,00 € inclusief BTW.
art. 2. Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid overgemaakt worden.

12.
RUSTHUIS - RVT DE WIJNGAARD. INFORMATIE OVER DE WERKING.
De directeur geeft informatie over de werking van het rusthuis – RVT.
Nieuwe opnames:
geen
geen
Overlijden:
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
Niet dementen
Waarvan Dementen (Provence)
13
1
Aanvragen eigen gemeente niet-onmiddellijke opname
71 (4 koppels)
4
WERKING
Personeel
Op de WIS - comuter van de VDAB heeft het OCMW een vacature geplaatst voor een
logistieke helper in het rusthuis. Het gaat hier om een startbaan.
Vorming:
Op het laatste Vast Bureau werd een uitgebreid vormingsproject communicatie voor alle
OCMW-medewerkers goedgekeurd. Uiteraard zal dit qua vorming ook voor alle
medewerkers van het rusthuis een groot deel van de vormingsuren uitmaken in het najaar
2005 en het voorjaar 2006.
Aankopen:
De aankoop van een 3de tillift is een agendapunt op deze raad
Er is duidelijk nog een vraag van de dienst verpleging-verzorging om nog een alternating
matras bij aan te kopen. Momenteel hebben wij 2 alternating matrassen van de firma
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Huntleigh. Aangezien de firma 2care momenteel ook zeer goede matrassen aanbiedt aan
een betere prijs hebben wij aan hen een matras op proef gevraagd.
Verbouwing (stand van zaken)
Gelijkvloers:
De bewonerskamers zijn op enkele details na afgewerkt; de gang en de kamers werden
voor een deel verleden week en de rest momenteel en woensdag 13 juli gepoetst. De
branddetectie en het beloproepsysteem zijn in werking gesteld. De verhuis van 8 bewoners
naar de nieuwe kamers is gepland op donderdag 14 juli in de voormiddag. Alle
personeelsleden die kunnen worden ingeschakeld zullen meehelpen aan deze verhuis.
De verbouwing van de bestaande lift, gestart op woensdag 15/06 zal op vrijdag 15/07
voltooid zijn.
1ste verdieping:
De kamers in het gedeelte voor de lift komen zijn reeds in de laatste afwerkingsfase; de
kamers in het gedeelte voorbij de lift werden niet verder afgewerkt worden omdat nog een
aantal bestaande en in gebruik zijnde leidingen niet werden weggenomen. Dit kan slechts
wanneer de kamers erboven niet meer bewoond worden. Het is de bedoeling dat 10
bewoners van de tweede verdieping verhuizen naar hun definitieve kamer op de 1ste
verdieping tegen het einde van de maand augustus. Indien mogelijk zou tegen dan ook de
leefruimte, het toilet en de badkamer afgewerkt worden.
Keuken:
De afwerking van de centrale keuken is zo goed als voltooid.
De bestaande (nagekeken) kooktoestellen en de nieuwe kooktoestellen werden geplaatst.
Oud: friteuse, kookketels, steamer (gas gewisseld voor elektrisch)
Nieuw: kookfornuis, braadpan, steamer
Planning: vanaf 16 augustus zou moeten gestart worden met de opkuis van de centrale
keuken en het opnieuw bedrijfsklaar maken.
Cafetariawerking:
Vanaf nu kunnen wij ijs aanbieden aan onze cafetariabezoekers. De firma ‘IJsboerke’ stelt
ons een kleine diepvriezer ter beschikking waarmee wij enkele soorten ijscrème kunnen
bewaren. Enkel wat we gaan aanbieden en aan welke prijs dient nog bepaald te worden.
Kerstmarkt:
De tweede bijeenkomst van de werkgroep heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juni. Voor
meer bijzonderheden verwijs ik naar het verslag.
Voorbije activiteiten:
maandag 4 juli: daguitstap naar Planckendael:
Ondanks het regenweer werd de uitstap naar Planckendael nog positief ervaren door onze
bewoners en de begeleiders. Gelukkig heeft het opgehouden met regenen na het
middagmaal zodat onze mensen toch nog een wandeling in het park hebben kunnen maken.
Komende activiteiten:
10 augustus: vuurwerk op het marktplein. De bewoners krijgen smoutebollen en de keuken
zorgt voor een fles witte en rode wijn.
12 augustus: moederdagviering: de keuken zorgt voor koffiekoekjes, cake, wijn. Verder is er
chips. De moeders krijgen een mooi plantje als cadeau.
19 augustus: uitstap naar Rita Renap met de geestelijk valide bewoners
22 augustus: uitstap naar Rita Renap met de demente bewoners
26 augustus: verjaardagsfeest
28 augustus: bezoek aan de rommelmarkt Grobbendonk
13.

VERBOUWING. VORDERINGSTAAT NR.15 VAN VAROSAN VAN BERLAAR
VOOR WERKEN AAN 6% EN 21%.
Besluit: éénparig
art. 1 Neemt kennis en gaat over tot betaling van vorderingstaat nr.15 van de firma
Varosan bvba, Heidestraat 109, 2590 Berlaar Heikant voor werken aan 21 % BTW
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voor een bedrag van 6.942,19 euro, inclusief BTW en voor werken aan 6 % BTW
voor een bedrag van 23.147,79 euro, inclusief BTW.
art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs
overhandigd worden en aan de dienst administratie voor mandatering.
14.

VERBOUWING.VORDERINGSSTAAT NR.14 VAN DE FIRMA VAROSAN
BERLAAR.
Besluit: éénparig
art. 1 Neemt kennis van de nihilstaat nr 14 van de firma Varosan bvba, Heidestraat 109,
2590 Berlaar Heikant .
art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs
overhandigd worden en aan de dienst administratie
15.
VRAGEN EN MEDEDELINGEN.
1. OCMW Herentals meldt in een schrijven van 6 juli ’05 dat OCMW Nijlen zich terugtrekt uit
het samenwerkingsverband voor de juridische dienst.
Deze uitstap zal financiële gevolgen hebben voor de overblijvende OCMW’s.
Deze uitstap zal op een volgend overleg van de stuurgroep geagendeerd worden.
2. Het gemeentebestuur heeft in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2005 kennis
genomen van de jaarrekening 2004.
3. Het technisch controlebureau voor het bouwwezen heeft in een schrijven van 7/7/2005
gemeld dat zij bij de voorgestelde punten door C &S(aanpassingswerken voor
buitenschrijnwerk) geen opmerkingen meer hebben.
4. De Geelse Bouwmaatschappij C.V.B.A. uit Geel nodigt het OCMW uit op een
informatievergadering met betrekking tot het aangepast intern toewijzingsreglement.
Deze informatievergadering gaat door op dinsdag 13 september 2005 om 09.30 u.
5. Cipal stuurde het OCMW op 30 juni 2005 de notulen van de raad van bestuur en het
directiecomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22/04/2005.
Op 04 juli stuurde CIPAL de notulen van de algemene vergaderingg van CIPAL van 17
juni 2005.
6. Tijdens de vergadering kunnen de raadsleden inzage nemen in volgende jaarverslagen:
−
vzw beschut wonen kempen
−
vzw kind in nood kempen
−
vzw de sprong
−
vzw samenwerkingsinitiatief thuisverzorging arrondissement turnhout
−
vzw cgg noorderkempen, zuiderkempen en kempen
−
vzw logo noorderkempen
−
fedasil
Deze zullen op een volgende vergadering ter kennisname gebracht worden.
7. Schrijven van 5 juli 2005 van de federale directie, dienst algemene zaken, provincie
Antwerpen i.v.m. werkingsuitgaven gewestelijke ontvangers.
De omslagkosten voor de gewestelijke ontvangers gedurende het eerste semester van
het dienstjaar 2002, vermeerderd met de diverse toelagen en achterstallen die nog
werden betaald tijdens het jaar 2003 en 2004 bedragen voor Grobbendonk: 33.333,84
euro.
Dit bedrag wordt afgehouden in de loop van 2008.
8. brief van 21 juni 2005 betreffende Besluit van de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad houdende vergunning tot het wijzigen van vegetatie, bebossing in het
kader van herwaardering van bosgebied, voor percelen gelegen Nijverheidsstraat in
Grobbendonk.
de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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