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PROVINCIE
ANTWERPEN

OCMW
GROBBENDONK

ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN 10/12/2007 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
mevr. Simonne Delen - Voorzitter
mevr. Carine Geyselings, dhr. Willy Van Goubergen, dhr. Paul Heylen Coopmans, dhr.
Lodewijk Wynens, dhr. Ludovicus Willems, mevr. Elisabeth Van den Bulck, dhr. Ronald
Gorremans, dhr. Walter Cambré - raadsleden
dhr. Jan Sledsens - secretaris
001.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 13 NOVEMBER 2007
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 13/11/2007 worden éénparig goedgekeurd.
002.
BUDGET. GOEDKEURING BUDGET EN BELEIDSNOTA 2008.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 88§2,104bis 1ste;
Gelet op het gunstig advies van de budgetcommissie van 25/10/2007;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van
maandag 12 november 2007;
Gelet op het meerjarenplan 2008-2011 van het OCMW van Grobbendonk, goedgekeurd in
zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/11/2007;
Overwegende dat door het de voorstellen in het budget de gemeentelijke bijdrage stijgt;
Gelet op het budget, hierna als bijlage;
Gelet op de beleidsnota, als bijlage bij het budget;
Overwegende dat aan de opmerkingen van het College van Burgemeester en Schepenen
van maandag 12 november 2007 gevolg gegeven is;
Overwegende dat de opmerkingen van de OCMW – raadsleden staande de vergadering
aangepast worden aan de concept – beleidsnota;
Besluit: éénparig
art. 1. Het budget 2008 wordt goedgekeurd.
art. 2. Het budget zal voor goedkeuring aan de gemeente worden overgezonden.
art. 3. Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de toezicht houdende overheid
overgemaakt worden.
003.
BUDGET. GOEDKEURING FINANCIEEL MEERJARENPLAN.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, art. 26bis,45,87bis,88;
Gelet op het gunstig advies van de budgetcommissie in zitting van 25/10/2007;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van maandag
12 november 2007;
Gelet op de toelichting door de voorzitter;
Gelet op het voorliggend financieel meerjarenplan 2008 - 2011, hierna als bijlage;
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Overwegende dat aan de opmerkingen van het College van Burgemeester en Schepenen
van maandag 12 november 2007 gevolg gegeven is door de investering in een bouwgrond
voor bejaardenwoningen in Bouwel en de bouw van een strijkatelier uit te stellen tot in 2010;
Na beraadslaging: éénparig
Besluit:
art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het financieel meerjarenplan 2008 - 2011.
art. 2. Het financieel meerjarenplan 2008 - 2011 wordt voor kennisname aan de gemeente
doorgestuurd.
004.
CPB. GOEDKEURING JAARACTIEPLAN 2008.
De raad,
Gelet op het voorstel van de interne dienst CPB van 07/11/2007 voor het jaaractieplan voor
2008;
Gelet op het jaaractieplan 2008, hierna als bijlage;
Gelet op het overleg tussen de preventieadviseur en de kwaliteitscoördinator van het
OCMW;
Overwegende dat de invulling van het jaaractieplan systematisch zal gebeuren en dat
hierover terugkoppeling gebeurt naar de Raad en het CPB;
Besluit: éénparig
art. 1.
Het jaaractieplan 2008 goed te keuren.
art. 2.
Deze beslissing zal ter kennisgeving aan het CPB, de interne preventiedienst en
IDEWE overgemaakt worden.
005.

ETHIAS. NIEUWE COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE/ERNSTIGE
ZIEKTE
De raad besluit: éénparig
De verlenging goed te keuren van de collectieve verzekering ‘hospitalisatie / ernstige ziekte’
die de RSZPPO via de Gemeenschappelijke sociale dienst voorstelt in haar schrijven van
19/11/2007.
De verlenging zal ingaan op 01 januari 2008 voor een periode van 3 jaar tot en met
31/12/2010.
Het bestuur zal de premies van de collectieve verzekering, uitgebreide formule, ten behoeve
van zijn aangesloten statutaire en contractuele personeelsleden ten laste nemen alsook van
de gepensioneerde personeelsleden, conform het reglement, goedgekeurd in zitting van
26/11/2001.
006.

KENNISNAME VAN DE VERKOOP VAN GROND, DENNENLAAN TE
ZANDHOVEN
De raad,
Gelet op de openbare verkoop van 6/12/2007 van bouwgrond, gelegen Dennenlaan in Pulle;
Gelet op de opschortende voorwaarde, voorgelezen door notaris Goossens voorafgaand aan
de verkoop, houdende dat de verkoop van de grond slechts definitief is als de nieuwe
verkavelingsaanvraag door het OCMW goedgekeurd wordt waarin de administratieve
vergissing met betrekking tot de bouwvoorschriften voor villagrond gelegen in een woonpark
wordt rechtgezet:
Besluit: éénparig
Enig artikel: kennis te nemen van het attest van het notariaat Goossens & Verwerft,
Wijngaardstraat 40 in 2280 Grobbendonk betreffende toewijzing onder
opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een wijzigende
verkavelingsvergunning van 2 loten bouwgrond, gelegen Dennenlaan,
kadaster sectie B, deel van nummer 638/A:
lot 1 voor 210.000 euro en lot 2 voor 220.000 euro.
007.

OPZEGGING HUUROVEREENKOMST MET ZONNIGE KEMPEN VAN
BERGSTRAAT 5D TE 2280 GROBBENDONK
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De raad besluit éénparig
De huurovereenkomst met Zonnige Kempen, Grote Markt 39, in 2260 Westerlo voor de huur
van een appartement, gelegen Bergstraat 5d in 2280 Grobbendonk op te zeggen met ingang
van 1 december 2007.
008.

UITBREIDING AANVRAAG URENCONTINGENT THUISZORG BIJ
WELZIJNSZORG KEMPEN VOOR HALFTIJDSE VERZORGENDE.
De raad,
Gelet op Het Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de dienst voor gezinszorg
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk onder het
nummer GEZ/33600;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Grobbendonk en
Welzijnszorg Kempen voor de regionale dienst gezinszorg, ingegaan op 01/01/2003 en dit
voor onbepaalde duur;
Overwegende dat de aanvragen voor de dienst gezinszorg niet allemaal ingevuld kunnen
worden;
Gelet op de noodzaak om hiervoor een bijkomend contingent van 19 uren per week aan te
vragen aan de regionale dienst gezinszorg binnen de schoot van Welzijnszorg Kempen,
Antwerpseweg 1, Geel;
Besluit: éénparig
Goedkeuring te verlenen om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de regionale dienst
gezinszorg binnen de schoot van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, Geel voor
bijkomende uren gezinszorg à rato van 19 uren per week.
009.

ISOM. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DIENST RECHTSHULP TUSSEN
HET OCMW HERENTALS EN HET OCMW GROBBENDONK.
De raad,
Gelet op de beslissing van 12/8/2002 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om toe te
treden tot het samenwerkingsverband en de oprichting van een feitelijke vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 juni ’07 houdende
bepaling standpunt m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking binnen ISOM;
Gelet op het voorstel van overeenkomst betreffende de dienst rechtshulp tussen het OCMW
Herentals en het OCMW Grobbendonk;
Overwegende dat de dienst rechtshulp van ISOM vanaf 1 januari ’08 gereorganiseerd wordt;
Overwegende dat een nieuwe overeenkomst zich opdringt;
Stemming met handopsteking:
8 stemmen voor
1 onthouding (Vl. Belang)
Besluit:
art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst betreffende de dienst rechtshulp
tussen het OCMW Herentals en het OCMW Grobbendonk.
art. 2 De vernieuwde overeenkomst voor onbepaalde duur neemt een aanvang op 1 januari
’08 en is opzegbaar tijdens het eerste jaar van elke nieuwe legislatuur met een
opzegtermijn van 3 jaar.
art. 3 Afschrift van onderhavig besluit alsook een exemplaar van de ondertekende
overeenkomst aan het secretariaat van ISOM over te maken.
010.

OCMW RAAD. VASTLEGGEN DATA VAN DE VERGADERING VAN DE OCMW RAAD.
De raad beslist éénparig in 2008 op volgende data te vergaderen:
14 januari
11 februari

14 juli
11 augustus
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17 maart
14 april
19 mei
9 juni

8 september
13 oktober
17 november
8 december

011.
INFORMATIE VAN HET RUSTHUIS - RVT.
De voorzitter geeft informatie van het rusthuis – RVT De Wijngaard
ALGEMEEN
Opnames: 1
Wachtlijst
Totaal 17:

2 op de lijst dementerenden (Provence)
2 personen met beginnende dementie
13 personen waarvan 2 koppels

FAMILIEAANGELEGENHEDEN
Kerstmarkt 9 december 2007
Een goede opbrengst!
Dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp!
Speciale dank aan de raadsleden die aanwezig waren.
AANKOOP
Eierkook – pasteurisatie - machine
Met de opbrengst van de kerstmarkt wordt de ei machine gefinancierd. Met deze machine
kunnen eieren gepasteuriseerd worden zodat ze veilig zijn voor gebruik voor de bewoners.
Installatie machine: dinsdag 11 december 2007 om 11u.
Opleiding koks: maandag 17 december 2007 om 10.15u.
ANIMATIE
Activiteiten
Dinsdag 18 december om 9.15u : kerstbrunch Provence. Ze krijgen de primeur om als
eersten een eitje te eten.
Donderdag 20 december: kerstfeestjes op de afdelingen Moezel – Hageland en Bordeaux –
Elzas.
Zaterdag 22 december: kerstfeest gevolgd door kerstviering om 15.30u.
(wnd.directeur G. Peeters)
012.
MEDEDELINGEN EN VRAGEN
De voorzitter geeft kennis van volgende inkomende briefwisseling
- Brief van 6 november 2007 van Provincie Antwerpen betreffende toekenning subsidie ten
bedrage van 2.000 euro als tussenkomst in de kosten van het project Luisterbank.
- Brief van 27/11/’07 van Provincie Antwerpen betreffende toekenning subsidie ten
bedrage van 2.495,65 euro als tussenkomst in de kosten van het project Luisterbank.
- Brief van FEDASIL betreffende de toepassing van artikel 46 van de wet van 12/1/07
betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen.
Hiermee erkent het Agentschap dat Kris Dierckx, hoofd van de sociale dienst, in het
kader van bovenvermeld artikel vertrouwenspersoon is.
- Raadslid Heylen informeert naar de tewerkstelling van de keukenhulp die door OCMW
Vorselaar in het kader van art. 60§7 van de OCMW – wet tewerk gesteld werd. Deze
tewerkstelling is op initiatief van OCMW Grobbendonk en Vorselaar gestopt.
- Raadslid L. Wynens informeert naar het tewerkstellingsproject voor groenonderhoud bij
de sociale woningen. Dit project zal terug opgenomen worden tegen 2011 na het
verlopen van de overeenkomst met de aannemer van de aanleg.
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