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RAADSVERGADERING VAN 13/08/2007 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
mevr. Simonne Delen - Voorzitter
Willy Van Goubergen, Paul Heylen Coopmans, dhr. Lodewijk Wynens, dhr. Ludovicus
Willems, mevr. Elisabeth Van den Bulck, Ronald Gorremans, dhr. Walter Cambré raadsleden
dhr. Jan Sledsens - secretaris
Verontschuldigd:
mevr. Carine Geyselings - raadslid
001.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 9 JULI 2007.
De notulen van de publieke zitting van9/7/2007 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Grobbendonk worden éénparig goedgekeurd.
002.

BEJAARDENWONINGEN.PLAATSEN VAN KEUKEN IN BEJAARDENWONING
DOOR DE SCHUTTER L., ZANDHOVEN VOOR EEN BEDRAG VAN 2.516,12 €
De raad besluit éénparig
art. 1 Over te gaan tot betaalbaar stellen van factuurnummer F07.129 van 18/06/2007 voor
een bedrag van 2.516,12 euro, inclusief BTW van CV De Schutter Louis, Melkerijweg
6 te 2240 Zandhoven.
art. 2 Afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering over te maken aan de dienst
administratie en de ontvanger van het OCMW.
003.

AANDUIDEN VAN EEN EEN VERTROUWENSPERSOON IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 46 VAN DE WET VAN 12 JANUARI 2007 BETREFFENDE DE OPVANG
VAN ASIELZOEKERS.
De raad,
Gelet op het schriftelijk verzoek van 24 juli 2007 van FEDASIL, directie netwerkbeheer en
controle, Kartuizersstraat 21 in 1030 Brussel;
Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, inzonderheid artikel 46;
Overwegende dat asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen binnen een
klachtenprocedure zich moeten kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon;
Overwegende dat deze vertrouwenspersoon niet mag tewerk gesteld zijn in het lokaal
opvanginitiatief (LOI);
besluit éénparig
Een persoon aan te duiden om als vertrouwenspersoon op te treden binnen de
klachtenprocedure zoals vermeld in artikel 46 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de

opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en deze
naam door te geven aan FEDASIL, directie netwerkbeheer en controle, Kartuizersstraat 21
in 1030 Brussel.
004.

KENNISNAME VAN DE AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN DE
KILOMETERVERGOEDING BIJ DIENSTVERPLAATSINGEN.
De raad besluit éénparig
art. 1

Kennis te nemen van de aanpassing van de kilometervergoeding bij
dienstverplaatsingen tot 0,2940 euro per km.

art. 2

De aanpassing waarvan sprake in artikel 1 gaat in met terugwerkende kracht met
ingang van 01 juli 2007 tot en met 30 juni 2008.

005.

AANVRAAG VAN LANDELIJKE THUISZORG VOOR TOELAGE IN DE
UURPRESTATIE VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP IN DE GEMEENTE.
De raad,
Gelet op de schriftelijke vraag van Landelijke Thuiszorg, Wijgmaal Leuven van 16 juli 2007
voor aanvraag van een toelage in de uurprestatie voor gezins- en bejaardenhulp;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk in het verleden geen toelages uitkeerde als
bijdrage in de werkingskosten van andere dienstverlenende organisaties;
Overwegende dat het OCMW in deze hetzelfde standpunt wenst in te nemen;
Besluit: éénparig
Enig artikel:

Stelt geen financiële middelen ter beschikking voor de werkingskosten van de
bovenvermelde dienstverlenende organisatie.

006.

RVT DE WIJNGAARD. AANVRAAG VERGUNNING TOT OPNAME IN DE
PROGRAMMATIE VAN RVT - BEDDEN.
De raad,
Gelet op het schriftelijk voorstel van 26/7/2007 van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, afdeling residentiële en gespecialiseerde zorg, Brussel houdende vergunning
tot opname in de programmatie van RVT – bedden, verdeling op 1 oktober 2007;
Gelet op het protocolakkoord nr. 3 tussen de Federale regering en de overheden van de
Gemeenschappen en Gewesten over het te voeren ouderenzorgbeleid;

Gelet op het BVR d.d. 18/2/1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van
een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale
voorzieningen in de gezondheidszorg, B.S. 17/5/1997;
Gelet op de brief van 20 juli 2007 van minister Vanackere aan de directies van de rustoorden
houdende criteria die gebruikt worden bij de toewijzing van de middelen;
Overwegende dat het gemiddeld aantal B en C – gerechtigden in ROB en RVT De Wijngaard
gedurende het tweede kwartaal van 2006 (referentie), 34,7 telt;
Overwegende dat het huidig aantal vergunde RVT – bedden in het RVT 25 is;
Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot de aanvraag van de vergunning tot opname in de programmatie van drie
bijkomende RVT – bedden voor het rusthuis – RVT De Wijngaard.
art. 2 De in artikel 1 bedoelde aanvraag wordt via mail gericht aan dhr. Jan Opdebeeck,
Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Agentschap Zorg

en Gezondheid, Afdeling gespecialiseerde en residentiële zorg, Koning Albert II-laan
35 bus 33, 1030 Brussel, jan.opdebeeck@wvg.vlaanderen.be .
007.
MEDEDELINGEN EN VRAGEN.
1. Aan de raadsleden wordt informatie ter beschikking gesteld met betrekking tot
energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen. Het gaat om informatie van de
Vlaamse Overheid, Vlaams energieagentschap, juni 2007.
2. Het vonnis van de rechtbank van 1ste aanleg van het arrondissement Turnhout van 26
juni 2007 i.v.m; OCMW Herentals vs. OCMW Nijlen met betrekking tot de uitstap uit het
samenwerkingsverband rechtshulp van 17/7/2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd.
3. De regelgeving in verband met de elektronische vorm van de jaarrekening van het
OCMW wordt aan de raadsleden bezorgd.
4. Raadslid Paul Heylen – Coopmans vraagt om de foto van het koningspaar te verwijderen
uit de raadszaal.
7 Raadsleden op 8 aanwezigen stemmen tegen de verwijdering van de foto.
5. De voorzitter vraagt de raadsleden naar de opmerkingen bij de ontwerptekst ‘beleidsnota
van Welzijnszorg Kempen’.
Niemand heeft opmerkingen.

