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OCMW GROBBENDONK

PROVINCIE
ANTWERPEN

OCMW
GROBBENDONK

ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN 14/04/2009 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 9/03/2009.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk 9/03/2009 worden éénparig goedgekeurd.
02.

KENNISGEVING VAN HET JAARVERSLAG VAN DE INTERNE DIENST VOOR
PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK, DIENSTJAAR 2008.
De raad,
Gelet op het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk,
dienstjaar 2008;
Gelet op de toelichting door de voorzitter;
Besluit: éénparig
art. 1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag unaniem goed.
art. 2 Het verslag wordt bewaard en blijft ter inzage op de zetel van het OCMW.
03.

DECREET OPENBAARHEID VAN BESTUUR. AANDUIDING VAN EEN
COMMUNICATIEAMBTENAAR VOOR HET OCMW.
Gelet op de beslissing van 8/11/2004 van de raad voor maatschappelijk welzijn, houdende
aanduiding van een communicatieambtenaar;
Gelet op de beslissing van 14/7/2008 van de raad voor maatschappelijk welzijn, houdende
uitbreiding, binnen de dienst administratie van het OCMW, van de staffunctie
kwaliteitscoördinator, vormingsverantwoordelijke tot 38/38 met het takenpakket
communicatie - klachtenopvolging;
Gelet op de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
08 juli 1976;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S.
01/07/’04 inzonderheid artikel 31§5;
Overwegende dat het OCMW veel belang hecht aan een correcte en verzorgde
communicatie ten opzichte van de klant, zowel de externe als de interne;
Besluit: éénparig
art. 1. Over te gaan tot aanstelling van Gerda Peeters als communicatieambtenaar van het
OCMW van Grobbendonk.
art. 2. De in artikel 1 vermelde persoon zal jaarlijks in het jaarverslag van het OCMW een
verslag geven van de acties die ondernomen zijn op het vlak van communicatie
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04.

KINDEROPVANG. INDIENEN, BIJ KIND EN GEZIN, VAN EEN ADVIES BIJ DE
AANVRAAG DOOR DE VZW LANDELIJKE KINDEROPVANG, VAN EEN DIENST
KINDEROPVANG IN GROBBENDONK.
Gelet op de beslissing van 9 maart 2009 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende
“Indienen van een nieuwe aanvraag voor het oprichten van een dienst kinderopvang in
samenwerking met vzw Landelijke thuiszorg”;
Gelet op de beslissing van 16/3/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen
houdende ‘principieel akkoord voor het oprichten van een dienst kinderopvang’ in
Grobbendonk;
Gelet op de beslissing van 3/4/2009 van het Lokaal Overleg Grobbendonk houdende gunstig
advies voor opstart van een kindercrèche voor kinderen van 0 tot 3 jaar;
Overwegende dat een apart advies van het lokaal bestuur bij de aanvraag van 11/3/’09 van
de vzw Landelijke Kinderopvang meer duiding kan geven;
Gelet op het voorstel van advies;
Besluit:
6 stemmen voor
3 onthoudingen, Vlaams Belang en Spa
art. 1.
Het advies bij de aanvraag van 11/3/’09 van de vzw Landelijke Kinderopvang goed
te keuren.
art. 2.
Het advies wordt aan Kind en Gezin overgemaakt om bij het dossier te voegen.
05.

ISOM. GEWIJZIGDE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DIENST
RECHTSHULP TUSSEN HET OCMW HERENTALS EN HET OCMW
GROBBENDONK.
Gelet op de beslissing van 10/12/2008 van de raad voor maatschappelijk om goedkeuring te
verlenen aan de overeenkomst betreffende de dienst rechtshulp tussen het OCMW
Herentals en het OCMW Grobbendonk;
Overwegende dat de gewijzigde overeenkomst integraal de voorgaande overeenkomst van 1
januari 2008 vervangt;
Besluit éénparig goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst betreffende de dienst
rechtshulp tussen OCMW Herentals en het OCMW Grobbendonk.
De huidige overeenkomst houdende de reorganisatie van de reeds bestaande dienst
rechtshulp neemt een aanvang op 01 mei 2009. Tot dan blijft de huidige regeling behouden.
De overeenkomst is opzegbaar tijdens het eerste jaar van elke nieuwe legislatuur met een
opzegtermijn van 3 jaar.
06.
FINANCIEEL. JAARREKENING 2008.
Gelet op het voorstel van jaarrekening van het dienstjaar 2008;;
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 89§1,2;
Gelet op het decreet van 17 december 1997, hoofdstuk III;
Overwegende dat aan elk raadslid het ontwerp van de jaarrekening 7 vrije dagen vóór de
vergadering ter beschikking wordt gesteld;
Overwegende de technische toelichting tijdens de vergadering van 02/04/2009 door
gewestelijk ontvanger, de boekhouder, de voorzitter en de secretaris;
Overwegende de toelichting, door de communicatieambtenaar, bij het verslag van de
activiteiten;
Besluit: éénparig
art. 1 De jaarrekening 2008 wordt vastgesteld.
art. 2 De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgemaakt en
wordt tegelijkertijd aan de gemeenteraad gestuurd.
08.

FINANCIEEL. ONINVORDERBAAR VERKLAREN VAN DE VORDERINGEN,
VOLGENS HET VOORSTEL VAN GEWESTELIJK ONTVANGER JOHAN LEYS.
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Met éénparigheid van stemmen wordt dit punt naar de besloten zitting verwezen.
09.

FINANCIEEL. HERDEFINIËRING VAN DE WAARDERINGSREGELS VAN DE
BOEKHOUDING.
Gelet op het besluit van 17/12/1997 van de Vlaamse regering betreffende de boekhouding
en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzij (B.S.,
8 april 1998), art. 15§2, §3;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de waarderingsregel voor voorraadbeheer dienen aangepast te worden;
Gelet op het voorstel van waarderingsregels, als bijlage bij de notulen;
Besluit: éénparig
art. 1 De waarderingsregels, zoals voorgesteld, vast te stellen en goed te keuren.
art. 2 De waarderingsregels in de toelichting van de jaarrekening 2008 op te nemen.

10.
RUSTHUIS - RVT. INFORMATIE BETREFFENDE DE WERKING.
De directeur geeft informatie betreffende de werking van het rusthuis – RVT De Wijngaard.
Overlijdens:
1 bewoner op 12/03
1 bewoner op 15/03
1 bewoner op 18/03
Nieuwe opnames:
1 bewoner op 26/03 op de afdeling Provence (kamer 33)
1 bewoner op 31/03 op de afdeling Elzas (kamer 10)
1 bewoner op 02/04 op de afdeling Moezel-Hageland (kamer 53)
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
22 personen waarvan 1 dementerende
Kortverblijf:
1 bewoner van 10/04 – 26/04 (B)
1 bewoner van 3/04 – 28/04 (E)
1 bewoner van 29/04 – 10/05 (B)
WERKING
Gezamenlijke aankoop incontinentiemateriaal:
Ook de 10 andere OCMW-besturen hebben de toewijzing aan de firma SCA
goedgekeurd. Op 27 april zal er een eerste opleiding plaatsvinden voor de
incontinentieverantwoordelijken en de hoofdverpleegkundige. Op 4 en 6 mei zullen
er door SCA opleidingen georganiseerd worden voor het volledige team van de dienst
verpleging-verzorging en de logistieke medewerkers.
Hitteplan: 1ste voorstel
Met de zomer in zicht wordt voor het rusthuis - RVT De Wijngaard een eerste ontwerp
van hitteplan op. Voor de maatregelen bij hittegolf die in het plan worden
uitgeschreven hebben wij ons gebaseerd op het ‘hittegolf en ozonpiekenplan 2007’
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Medische aspecten gebeurden in
samenspraak met de coördinerend geneesheer.
Rusthuissoftware:
Op 30 maart werd het programma Geracc geïnstalleerd en geconverteerd. De
opleidingen zijn intussen gestart. Op 28 april wordt Gernis geïnstalleerd op 30 april
wordt Geracc geïmplementeerd.
Energieprestatiecertificaat
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Minister Hilde Crevits wil tegen 2020 het energieverbruik met 30% verlagen. Een van
de instrumenten om dit te realiseren is het energieprestatiecertificaat (EPC)
Ook voor het rusthuis is een energieprestatiecertifcaat opgemaakt; dit dient op een
duidelijk zichtbare plaats opgehangen te worden.
Komende activiteiten:
Van 20 tot 25 april: bejaardenweek
Ma 20/04:
zangnamiddag met Gaston Lemmens
Di 21/04:
prijzenkien
Woe 22/04: filmnamiddag
Do 23/04:
optreden Lambertusdansers
Vr. 24/04:
ontbijtbuffet en optreden van de zingende schoenmaker
27/04: modeshow met Guy Sels
25/05: uitstap naar Scherpenheuvel
04/06: tuinfeest
11.
MEDEDELINGEN.
De raad neemt kennis van:
1. De gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL, gewijzigd in
de buitengewone algemene vergadering van 19/1/2008, op 13/3/2009 goedgekeurd
door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering Marino Keulen.

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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