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001.

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE PUBLIEKE ZITTING VAN 12
MAART 2007.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 12/03/2007 worden éénparig goedgekeurd.
In overeenstemming met artikel 30 van de organieke wet besluit de raad éénparig het
volgende punt omwille van hoogdringendheid op te nemen:
11.2. CPB. Goedkeuring voorstel jaaractieplan 2007.

002.
VAST BUREAU. VERSLAG.
De voorzitter geeft verslag van het vast bureau van 14 maart 2007;
Naast 27 steunaanvragen bij de sociale dienst behandelde het vast bureau de organisatie
van de selectieprocedure voor de aanwerving van 2 verzorgenden voor het rusthuis – RVT
De Wijngaard, werd de samenstelling van de selectiecommissie voor deze procedure
vastgelegd en werden de kandidaturen voor deze functie beoordeeld.

003.

BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITE. VOORSTEL AGENDA VOOR HET
BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ.
De raad besluit:
art. 1 Eénparig volgende punten uit het federaal gezondheidsakkoord voor implementatie
voor te leggen aan de representatieve vakorganisaties:
a. Vakantiegeldregeling
b. Toekenning bediendecontract aan verzorgend personeel
c. Regeling arbeidsduurvermindering
d. Attractiviteitspremie
art. 2 Met éénparigheid het arbeidsreglement voor alle OCMW – personeel voor te leggen
voor onderhandeling met gemeente en representatieve vakorganisaties.
art. 3 Met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen (SPa fractie) de wijziging van het
reglement van loopbaanonderbreking voor leidinggevenden te verwijzen naar het
bijzonder onderhandelingscomité.

004.

VERBOUWING. PROCES-VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING VAN 27
FEBRUARI 2007 VAN DE FIRMA VAROSAN BVBA, HEIDESTRAAT 109, 2590
BERLAAR.
De raad besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot definitieve aanvaarding van de werken zijnde het lot sanitair bij project
2, verbouwing bestaand rusthuis, projectfase 2, technieken van de firma VAROSAN,
Heidestraat 109 in 2590 in Berlaar.
art. 2 Afschrift van het proces-verbaal over te maken aan de firma VAROSAN en architect
Luc Matheve.
005.

VERBOUWING. PROCES-VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING VAN LOT
3; BIJZONDERE TECHNIEKEN, VERWARMING, VENTILATIE EN KOELING VAN
DE FIRMA STALLO BVBA, COLMANSTRAAT 46 IN 9270 KALKEN.
De raad besluit éénparig
art. 1. Kennis te nemen en over te gaan tot aanvaarding van het proces – verbaal van
definitieve oplevering bij het lot 3; bijzondere technieken, verwarming, ventilatie en
koeling bij de verbouwing van het bestaand rusthuis – RVT De Wijngaard.
art. 2. Afschrift van onderhavig besluit, samen met een exemplaar van het PV over te
maken aan het studiebureau, de firma Stallo en de ontvanger van het OCMW.

006.

VERBOUWING. VRIJGAVE VAN DE RESTERENDE BORGSTELLING VAN DE
FIRMA VAROSAN BVBA, HEIDESTRAAT 109, 2590 BERLAAR.
De raad besluit: éénparig
Enig artikel

Aan KBC Bank, kredieten, boekingen en verrichtingen, Eiermarkt 20 in 2000
Antwerpen wordt opdracht gegeven tot vrijgave van de 2de helft van de door
de firma gestorte waarborg, ref. 726-2933144-41, voor deze sanitairwerken
voor een bedrag van 4.310,00 euro.

007.
BUDGETCOMMISSIE. VERSLAG VAN DONDERDAG 29 MAART 2007.
De voorzitter geeft verslag van de budgetcommissie van 29 maart 2007. Op de agenda
stonden volgende punten:
1. Verslag externe audit 2005, zie later vragen en mededelingen
2. jaarrekening 2006, gunstig advies m.b.t. de jaarrekening
3. Budgetcontrole, een eerste budgetcontrole over alle activiteitencentra vond plaats en
gaf geen noemenswaardige problemen
4. Facturatie.opvolging van de facturatie van het rusthuis - RVT De Wijngaard,
uitgesteld naar volgende vergadering o.w.v. onvoldoende up tot date zijn van de
boekingen dit jaar. De reden hiervoor is de afwerking van de jaarrekening 2006 en de
externe audit over de jaarrekening 2005.
008.
FINANCIEEL. JAARREKENING 2006.
De raad besluit éénparig:
art. 1 De jaarrekening 2006 wordt vastgesteld en goedgekeurd.
art. 2 De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgemaakt en
wordt tegelijkertijd aan de gemeenteraad gestuurd.

009.

AANKOOP VAN EEN KLOPPER - MENGER VOOR DE KEUKEN VAN HET

RUSTHUIS - RVT DE WIJNGAARD.
De raad besluit éénparig:
art. 1 Over te gaan tot aankoop, bij de firma Metos nv, Gentsesteenweg 518A, 9300 Aalst,
een klopper menger type RN20 MK-1 voor de prijs van 3.549,25 euro inclusief BTW.
art. 2 Afschrift van onderhavige beslissing over te maken aan de dienst administratie en de
gewestelijk ontvanger.

010.
INFORMATIE VAN HET RUSTHUIS - RVT DE WIJNGAARD.
De directeur geeft informatie over de werking van het rusthuis.
Overlijden(s):
1 bewoner op 15/03/2007, 1 bewoner op 1/04/2004 en 2 bewoners op 3/04/2007
Nieuwe opname(s): 1 bewoner op 10/04/2007
Interne verhuis: 1 bewoner van kamer 18 (Elzas) naar kamer 48 (Moezel)
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
27
waarvan 2 dementerenden
WERKING
Klopper/menger (20l) voor de keuken: een voorstel tot aankoop ter goedkeuring wordt op
deze raad voorgelegd.
Personeel:
Examen voor verzorgende: resultaten
Er namen 21 verzorgenden deel aan het examen; 9 waren geslaagd voor het schriftelijk
examen en namen deel aan de praktische proef en het mondeling examen; van deze 9
deelnemers waren er nadien 7 geslaagd
Vorming:
Op 3 april werd voor 10 medewerkers van de dienst verpleging en verzorging een training
brandpreventie georganiseerd. De vormingsnamiddag bestond uit een kort theoretische
gedeelte en 3 praktische cases die door de deelnemers aan de hand van de theorie dienden
geïnterpreteerd en uitgevoerd. De preventieadviseur van IOK begeleidde de opleiding. In
september en oktober volgen nog 2 trainingen.
Tentoonstelling schilderijen:
Kunstenares Clara Janssens stelt haar werk ten toon in de gangen van het rusthuis.
(gelijkvloers) Het is de bedoeling dat haar werken een tweetal maanden blijven hangen.
Komende activiteiten
April:
Bejaardenweek
Dinsdag 10 april: optreden ‘Lime light’ (kinderballet)
Woensdag 11 april: filmnamiddag
Donderdag 12 april: prijzenkien
Vrijdag 13 april: de geschiedenis van het kostuum
Zaterdag 14 april: afsluiting met Breugeltafel
Maandag 23 april: modeshow voor de eerste maal i.s.m. de firma Demoda
Dinsdag 24 april: koken anno 1950; is in samenwerking met Rita Renap (keuken); zij maken
rijstpap, kop …
Donderdag 26 april: versiering en inwijding van het kapelletje in de tuin.
011.1. VRAGEN EN MEDEDELINGEN.

1. Kennisname van het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 22/8/2006
betreffende OCMW – jaarrekening 2005.
2. Kennisname van de beslissing van cvba ’t Gerief van 9 maart 2007 houdende toekenning
van oprichting van een strijkatelier in OCMW Vorselaar.
Op de vraag van ’t Gerief om een ophaalpunt te maken in het OCMW wordt negatief
geantwoord.
Aan ’t Gerief wordt een brief gestuurd waarin het standpunt van het OCMW van
Grobbendonk en het ongenoegen met betrekking tot de procedure wordt uiteengezet.
3. Kennisname van een aangetekende brief van de firma KONE van 16/03/2007 houdende
minnelijke schikking met betrekking tot onderhoud liften.
4. Kennisname van een e-mail van dhr. Stefan Theunis, CIPAL, met betrekking tot
verminderde kost voor aankoop Infozoom – professional: 1.950 euro i.p.v. 2.750 euro.
5. Kennisname van de brief van Medirest van 27 maart 2007 betreffende ontslag van Rudy
Vermeulen, directeur Medirest. Hij wordt vervangen door Stefaan Mestdagh.
6. Kennisname van het verslag van CIPAL van de bijzondere algemene vergadering van 16
maart 2007.
7. Aan de raadsleden wordt een ontwerp huishoudelijk reglement OCMW voorgelegd. De
goedkeuring wordt geagendeerd op de raad van mei 2007.
8. Kennisname van het voorstel van het Landelijk Diensten Coöperatief voor oprichting van
een strijkatelier. Dit punt wordt op een volgende OCMW – raad geagendeerd.
011.2. CPB. GOEDKEURING JAARACTIEPLAN 2007.
De raad besluit: éénparig
Het jaaractieplan 2007 goed te keuren.
Deze beslissing zal ter kennisgeving aan het CPB, de interne preventiedienst en IDEWE
overgemaakt worden.

