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ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN 14/07/2008 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
Delen Simonne - Voorzitter
Geyselings Carine, Van Goubergen Willy, Heylen Coopmans Paul, Wynens Lodewijk,
Willems Ludovicus, Van den Bulck Elisabeth, Gorremans Ronald, Cambré Walter raadsleden
Sledsens Jan - secretaris

01.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 09/6/2008.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 09/6/2008 worden éénparig goedgekeurd.

02.

ENGAGEMENTSVERKLARING OM IN SAMENWERKING MET HET
GEMEENTEBESTUUR VAN GROBBENDONK EN SOLIDARITEIT VOOR HET
GEZIN EEN DIENST KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 - 3 JAAR OP TE
RICHTEN.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 104 bis 5°;
Gelet op het Ministerieel besluit van 12/6/2001 houdende vaststelling van de procedure tot
het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een
erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;
Gelet op het lokaal sociaal beleid van het OCMW – en gemeentebestuur van Grobbendonk
goedgekeurd in zitting van 17/3/2008 inzonderheid strategische doelstelling 3, 1a;
Gelet op het rapport omgevingsanalyse bij bovenvermeld lokaal sociaal beleidsplan;

Gelet op het gunstig advies van 16/6/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen
betreffende de oprichting van een dienst kinderopvang in samenwerking met het
gemeentebestuur van Grobbendonk en de dienst ‘Solidariteit voor het Gezin vzw’ met
hoofdzetel in de Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent;
Gelet op het gunstig advies van 10/6/2008 van het Lokaal Overleg Kinderopvang
Grobbendonk voor de opstart van een kindercrèche voor kinderen van 0 tot 3 jaar;
Gelet op de noodzaak om in de gemeente bijkomende plaatsen voor een kindercrèche te
voorzien;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk, tezamen met de gemeente en de dienst
‘Solidariteit voor het Gezin vzw’ met hoofdzetel in de Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent een
initiatief kan nemen om de gestelde doelen te bereiken;
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Overwegende dat de vzw Solidariteit voor het Gezin bij een ontoereikende subsidiëring
vanwege de hogere overheid op vlak van personeel het tekort zal bijpassen;
Overwegende dat de kosten van onderhoud, nutsvoorzieningen en roerende inrichting van
de lokatie ten laste vallen van de vzw;
7 stemmen voor
2 stemmen tegen van de Spa-fractie
Besluit:
art. 1

Het OCMW is principieel akkoord om een dienst kinderopvang, voor kinderen van 0
tot 3 jaar, op te richten in samenwerking met het gemeentebestuur van
Grobbendonk.

art. 2

Het OCMW engageert zich om in samenwerking met het gemeentebestuur van
Grobbendonk en de dienst ‘Solidariteit voor het Gezin vzw’ met hoofdzetel in de
Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent een aanvraag in de dienen bij Kind en Gezin
met het oog op een principieel akkoord voor oprichting van een kinderdagverblijf.

art. 3

De in artikel 1 bedoelde aanvraag zal gebeuren voor een crèche met een capaciteit
van 23 plaatsen.

art. 4

Het in artikel 2 vermelde kinderdagverblijf zal na goedkeuring van de aanvraag door
de hogere overheid, uitgebaat worden door de dienst ‘Solidariteit voor het Gezin
vzw’ met hoofdzetel in de Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent

03.

PATRIMONIUM. PRINCIPEBESLISSING TOT AANKOOP VAN EEN WONING IN
DE BERGSTRAAT IN GROBBENDONK MET DE BEDOELING TOT OPRICHTING
VAN EEN DIENST KINDEROPVANG.
De raad,
Gelet op de engagementsverklaring van het OCMW van Grobbendonk, het gemeentebestuur
en vzw Solidariteit voor het gezin, bevestigd in de raad van 14 juli ’08;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art.79;
Overwegende dat voor de huisvesting van deze nieuwe dienst een geschikte locatie
noodzakelijk is;
Overwegende dat in de Bergstraat 43 in Grobbendonk een gebouw te koop staat dat na
verbouwing in aanmerking kan komen voor bovenvermelde kindercrèche;
Overwegende dat de raadsleden de mogelijkheid genomen hebben om samen het gebouw
te bezoeken op 14/7/2008;
6 stemmen voor
3 stemmen tegen; Spa – en Vlaams Belangfractie
Besluit:
Principieel akkoord tot aankoop van een woning, gelegen Bergstraat 43 in Grobbendonk
met de bedoeling de oprichting van een dienst kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
voor de prijs van maximaal 300.000,00 euro, exclusief kosten, voorzien in het
investeringsbudget.

04.

PATRIMONIUM. GOEDKEURING ONTWERP VERKOOPBELOFTE
BETREFFENDE DE AANKOOP VAN EEN WONING, GELEGEN BERGSTRAAT
43 IN GROBBENDONK.
De raad,
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Gelet op de principebeslissing van 14/7/2008 van de raad voor maatschappelijk welzijn
houdende aankoop van een woning, gelegen Bergstraat 43 in 2280 Grobbendonk en ten
kadaster gekend sectie B, deel van nummer 147/S/4 en thans kadastraal bekend sectie B,
nummer 147/L/7 met een oppervlakte van 493m² voor de oprichting van een kindercrèche
voor kinderen van 0 – 3 jaar;
Gelet op het schriftelijk ontwerp van 8 juli ’08 van verkoopbelofte huis door het notariaat
Goossens, Wijngaardstraat in Grobbendonk;
Na stemming:
6 stemmen voor
3 stemmen tegen; Spa- en Vlaams Belangfractie
Besluit:
Over te gaan tot goedkeuring van het ontwerp van de verkoopbelofte van een woning,
gelegen Bergstraat 43 in 2280 Grobbendonk en ten kadaster gekend sectie B, deel van
nummer 147/S/4 en thans kadastraal bekend sectie B, nummer 147/L/7 met een oppervlakte
van 493m².

05.

ICT. PRINCIPEBESLISSING ROND DEELNAME AAN EEN DOOR CIPAL
GEORGANISEERD SYMPOSIUM ROND E-GOVERNMENT OP 24, 25 EN
26/9/2008.
De raad,
Gelet op de mail van dhr. Philipsen Bert van CIPAL van 2 juli 2008 houdende vraag voor
medewerking aan een symposium op 24, 25 en 26/9/2008 betreffende e-Government;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk in 2006 een e-gov Award in de wacht
sleepte met het project vereenvoudigde administratie in de dienst maaltijdbegeleiding met
behulp van draadloze PDA – communicatie;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk tijdens dit symposium het e-gov-project kan
toelichten;
Besluit: éénparig
Enig artikel:

Deelname en medewerking aan het e-Government project van CIPAL op 24,
25 en 26 september goed te keuren.

06.

VRAAG VAN KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN TOT SAMENWERKING AAN HET
PROJECT LOKALE DIENSTENECONOMIE MILIEU EN WERK.
De raad,
Gelet op het schriftelijk verzoek van 15/5/2008 van De Kringwinkel Zuiderkempen vzw,
Noordstraat 25 bus 1, 2220 Heist op den Berg houdende de vraag om een engagement
vanwege het OCMW van Grobbendonk tot deelname aan een project lokale
diensteneconomie milieu & werk;
Overwegende dat De Kringwinkel met dit initiatief, dat op 1/1/2009 van start gaat, een
regiodekkend aanbod van dienstverlening wil aanbieden op vlak van klusjesdienst,
verhuisdienst, boodschappendienst;
Overwegende dat het initiatief niet in concurrentie mag treden met profit-organisaties en
aanvullend wil werken bij diensten als PWA, dienstenchequebedrijven, e.a.;
Overwegende dat De Kringwinkel een opstartkost vraagt van 0,5 euro per inwoner in de
gemeente en dat de kosten eind 2009 na een evaluatie berekend worden voor het komende
jaar;

OCMW – raad 14/07/2008

Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk tel 014 50 81 10

4
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk over een eigen klusjesdienst beschikt;
Overwegende dat een opstartbedrag van 5.350,00 euro voor bovenvermelde dienst niet
voorzien is in het financieel meerjarenplan van het OCMW;
Het OCMW besluit éénparig zich niet te engageren in de opstart van het project Lokale
Diensteneconomie Milieu & Werk.

07.
WELZIJNSZORG KEMPEN. GOEDKEURING WERKINGSBIJDRAGE.
De raad,
Gelet op het schriftelijk verzoek van 16/4/2008 van Welzijnszorg Kempen houdende de
vraag tot verhoging van de werkingsbijdrage;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen om de
organisatie te verhuizen naar de Dr. Van de Perrestraat in Geel;
Gelet op de beslissing van 6/7/1998 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende
aansluiting bij Welzijnszorg Kempen;
Overwegende de toelichting op de Algemene Vergadering van 9 april ’08 van Welzijnszorg
Kempen betreffende de verantwoording van de kosten van de nieuwe huisvesting;
Overwegende dat de bestaande bijdrage van 0,6886 dient verhoogd te worden met 0,20
euro per inwoner van de gemeente om de bijkomende kosten op te vangen;
Het OCMW besluit éénparig goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde verhoging van de
bijdrage in de werkingskosten vanaf 2009.
08.

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN. UITBREIDING, BINNEN DE DIENST
ADMINISTRATIE VAN HET OCMW, VAN DE STAFFUNCTIE
KWALITEITSCOÖRDINATOR, VORMINGSVERANTWOORDELIJKE TOT 38/38
MET HET TAKENPAKKET COMMUNICATIE - KLACHTENOPVOLGING.
De raad,
Gelet op de noodzaak om binnen de OCMW administratie de functie kwaliteitscoördinator –
vormingsverantwoordelijke uit te breiden met een takenpakket ‘communicatie’;
Gelet op de beleidsnota bij het budget 2008;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 104 bis 3°;
Gelet op het decreet van 7/5/2004 houdende wijziging van de organieke wet van 8/7/1976
betreffende de OCMW, wat betreft het administratief toezicht, art. 42bis§1;
Gelet op het positief advies van 9/6/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen
betreffende de uitbreiding van de functie kwaliteitscoördinator – vormingsverantwoordelijke
van 19/38 tot 38/38;
Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 11 juni 2008 houdende
unaniem akkoord van bestuur en vakbond voor uitbreiding van de functie
kwaliteitscoördinator – vormingsverantwoordelijke van 19/38 tot 38/38;
Gelet op het voorbereidend dossier, als bijlage bij dit besluit, met:
− Voorstelling van wijziging in de personeelsformatie
− Motivering van de aanpassing
− Het ongewijzigde functieprofiel kwaliteitscoördinator - vormingsverantwoordelijke
− Financiële verantwoording voor de komende jaren
− Organogram
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De raad besluit éénparig over te gaan tot de aanpassing van de personeelsformatie door de
functie kwaliteitscoördinator – vormingsverantwoordelijke uit te breiden van 19/38 tot 38/38.

09.

SOCIALE DIENST. PRINCIPEBESLISSING OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE
SUBSIDIE VERLEEND IN HET KADER VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
HOUDENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN DE GEBRUIKERS VAN DE
DIENSTVERLENING VAN DE OCMW.
De raad,
Gelet op het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van
de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief dd.24/4/2008;
Overwegende dat formulier A ingevuld en ondertekend terug dient bezorgd te worden vóór
31 juli 2008;
Besluit: éénparig
Over te gaan tot aanvraag van subsidies bij de POD Maatschappelijke Integratie voor
maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en
sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.

10.
RUSTHUIS - RVT. INFORMATIE BETREFFENDE DE WERKING.
De directeur van het rusthuis – RVT De Wijngaard geeft volgende informatie:
Overlijden(s): 1 bewoner op 4/07/2008
Nieuwe opname(s): 1 bewoner op 18/07/2008
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
Niet dementerenden: 20
Aanvragen eigen gemeente niet-onmiddellijke opname: 36
Kortverblijf:
20/06 – 30/06: 1 persoon
01/07 - 09/07: 1 persoon
11/07 – 26/07: 1 persoon
WERKING
Gezamenlijke aankoop incontinentiemateriaal:
Ondertussen is gebleken dat 11 besturen van de 13 meestappen in het project.
Het lastenboek werd ter nazicht overgemaakt aan de secretaris en de voorzitter. Op 4
augustus komt het dagelijks bestuur van de VDOR samen om de laatste opmerkingen in het
lastenboek te verwerken.
Het is de bedoeling dat het lastenboek in september ter goedkeuring aan de OCMW-raad
wordt voorgelegd. Het OCMW van Westerlo zou bereid zijn op te treden als piloot-bestuur.
Werkgroep ‘bewonersgerichte dienstverlening’: stand van zaken
Op 3/06 kwam de werkgroep ‘bewonersgerichte dienstverlening’ voor de eerste maal samen.
Tijdens de 1ste bijeenkomst werd gezocht naar verschillende elementen in de
rusthuiswerking die hinderpalen (kunnen) zijn om tot een bewonersgerichte dienstverlening
te komen.
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De verschillende groepen zijn reeds samengekomen om hun toegewezen project verder uit
te werken tegen de volgende bijeenkomst (4 augustus) Enkel de groep rond het subproject
‘werken aan grondhouding’ dient nog samen te komen.
Aanleunwoningen:
Vanaf 1 juli 2008 zijn de aanleunwoningen in gebruik genomen. Aan de directeur is gevraagd
een afsprakennota op te stellen. Deze afsprakennota geeft kort weer welke communicatie en
welk aanbod aan dienstverlening de bewoners kunnen verwachten vanuit het rusthuis.
Evaluatie van voorbije activiteiten
Breughelfeest met ambachtenmarkt op 22 juni 2008
Over het algemeen komen er enkel positieve reacties op het voorbije Breughelfeest. Zowel
de organisatie als het aanbod zelf vielen blijkbaar in goede aarde. Voor een definitief
financieel resultaat wachten wij nog op enkele facturen van leveranciers.
10 juli: uitstap naar De Beekse Bergen
Er gingen een 20-tal bewoners mee naar De Beeckse Bergen. Ondanks het onstabiel weer,
is de uitstap goed meegevallen. Het programma werd in functie van het weer wat
aangepast. Tijdens wandeling zelf hebben de deelnemers nauwelijks regen gehad.
De organisatie en het eten waren prima.

11.
MEDEDELINGEN.
1. De voorzitter geeft volgende documenten ter inzage aan de raadsleden:
a. Schrijven van 17/6/2008 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg betreffende ontvangst van het
model van schriftelijke overeenkomst van het rusthuis – RVT De Wijngaard.
b. Schrijven van 17/6/2008 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg betreffende ontvangst van het
reglement van orde van het rusthuis – RVT De Wijngaard.
c. Schrijven van Ethias van 12/6/2008 betreffende ziekte en ongevallenverzekering
voor personen ten laste van het OCMW, polis nr. 4.486.157. Omwille van het
achterhaald zijn van de problematiek van de ziekteverzekering van de
buitenlanders die aan ons bestuur zijn toegewezen.
2. De voorzitter stelt voor om een brief van een cliënt aan het OCMW waarop het OCMW
formeel dient te antwoorden in de besloten zitting te behandelen.

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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