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GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 13/07/2009.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk 13/07/2009 worden éénparig goedgekeurd.
Met éénparigheid wordt o.w.v. hoogdringendheid een punt aan de agenda toegevoegd
( decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, art.39):
Punt 8 wordt ingevoegd: Prijsvraag aan NV Probis voor opmaak RIZIV aangifte en
doorlichting van personeelseffectief in de dienst verpleging en verzorging van het rusthuis –
RVT De Wijngaard.
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OCMW - DECREET. ARTIKEL 105; OVERDRAGEN VAN DE BEVOEGDHEID
VOOR DE AANSTELLING EN ONTSLAG VAN PERSONEEL VAN HET OCMW
AAN HET VAST BUREAU.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art 105 2 de lid;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de
uitvoering en inwerkingtreding van het decreet 19.12.2008 betr. de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betr. het
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het OCMW personeel, goedgekeurd in zitting van de
OCMW raad van 12/1/2009 art 2, 5 de lid b;
Besluit: éénparig
Enig artikel: De bevoegdheid voor de aanstelling en ontslag van personeel, met
uitzondering van de secretaris en de financieel beheerder, van het OCMW
over te dragen aan het Vast Bureau.
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LIDMAATSCHAP SEL - REGIONAAL STEDELIJK GEBIED TURNHOUT.
De raad,

Gelet op het schrijven van v.z.w Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging Arrondissement
Turnhout, Dr. Van de Perrestraat 218 a in 2440 Geel, van 8 juni 2009 betreffende uitnodiging
voor lidmaatschap van SEL – regionaal stedelijk gebied Turnhout;
Gelet op het vervallen van de regelgeving van SIT’s eind 2009;
Gelet op het uitvoeringsbesluit betreffende de SEL’s goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 19 december 2008;
Gelet op de erkenning van de SEL’s vanaf 1 januari 2010;
Besluit: éénparig
Enig artikel: Lid te worden van het SEL in het kleinstedelijk gebied Turnhout
(arrondissement Turnhout),Dr. Van de Perrestraat 218a in 2440 GEEL.
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WELZIJNSZORG KEMPEN. STANDPUNT MET BETREKKING TOT DE
REGIONALE DIENST GEZINSZORG.
De raad,
Gelet op de schriftelijke vraag van 30 juni 2009 van Welzijnszorg Kempen om een standpunt
in te nemen rond het voorgestelde model voor de toekomst van de regionale dienst
gezinszorg;
Gelet op het overleg met de leden van het Vast Bureau in zitting van 1 september ’09;
Gelet op het overleg met de vervangend verantwoordelijke van de sociale dienst van het
OCMW van Grobbendonk;
Gelet op het overleg met de ISOM – besturen tijdens de vergadering van 2 sep. ‘09 in
Herenthout;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk voorstander is van een goede
samenwerking om de diensten op een efficiënte manier aan de bevolking aan te bieden;
Overwegende dat het OCMW oordeelt dat het ingestuurde model van Welzijnszorg Kempen
niet concreet is;
Besluit: éénparig
art. 1:
Volgend standpunt in te nemen met betrekking tot de toekomstige werking van de
dienst gezinszorg:
a. Het OCMW van Grobbendonk is voorstander om blijvend te participeren in de
regionale dienst van Welzijnszorg Kempen, zoals beslist tijdens de
vergadering van 9 december 2002.
b. Het OCMW van Grobbendonk pleit voor een verder uitbouw van de
centralisatie van de administratie en ontlasting op dit vlak van de eigen sociale
dienst.
c. Het OCMW handhaaft het onderschreven principe om het begeleidend
personeel uitdovend te laten en nadien het BBP onder de koepel van de
regionale dienst onder te brengen waarbij de waarborg moet gegeven worden
om de lokale dienstverlening en begeleiding lokaal te verankeren.
d. Het OCMW van Grobbendonk pleit voor een eenvormig personeelsbeleid en
zal hiervoor het eigen personeel opwaarderen tot op het niveau van de
regionale dienst.
e. Het OCMW staat achter een eenvormig kwaliteitsbeleid voor de regionale
dienst.
f. Het huidige personeel blijft in dienst van het bestuur tot op het ogenblik dat er
een nieuwe aanwerving dient te gebeuren.
g. Het OCMW van Grobbendonk pleit voor een efficiënte aansturing van de
regionale dienst waarbij ruime bevoegdheden worden toegekend aan het
dagelijks bestuur.
h. Het OCMW van Grobbendonk pleit voor een geëngageerde participatie van
de betrokken OCMW ‘s aan de regionale dienst waarbij in voorkomend geval
leden die wensen uit te treden een vergoeding dienen te betalen.
i. De regionale dienst dient financiële transparantie te verschaffen door
minstens 2 maal per jaar hierover te rapporteren.

j.

art. 2:

Het OCMW van Grobbendonk wenst de uitbouw van de regionale dienst en
de verschillende stappen die hiervoor dienen genomen te worden
overzichtelijk in een tijdpad te zien, op korte en lange termijn.
Afschrift van onderhavig standpunt vóór 20/9/’09 aan Welzijnszorg Kempen over
te maken.
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GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN
HOUDENDE HET LEVEREN VAN GAS AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN
TEN BEHOEVE VAN DIVERSE GEMEENTEN, OCMW'S, V.Z.W.'S EN
KERKFABRIEKEN WAARBIJ DE OVERHEIDSOPDRACHT IN GEZAMENLIJKE
NAAM WORDT GEVOERD DOOR DE GEMEENTE NIEL.
De raad,
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en
andere door middel van leidingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 19;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal
statuut van de elektriciteitsproducenten, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt en de daarbij
horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat door een gezamenlijke opdracht er redelijkerwijze een gunstigere prijs kan
verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft;
Overwegende dat wordt voorgesteld de gemeente Niel opnieuw aan te duiden om deze
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;
Overwegende dat onderhavige opdracht enuntiatief werd aangekondigd in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen op 10 maart 2009 onder het nummer 2009/S 47068185;
Overwegende dat elk bestuur onderhavig lastenboek dient goed te keuren alvorens de
overheidsopdracht effectief kan toegewezen worden; dat aldus bij niet-goedkeuring door een
bestuur zij dienen te worden geacht niet meer deel te nemen aan de procedure;
Besluit éénparig:
art. 1 Het bestek voor de levering van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van
diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in
gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel, goed te keuren.
art. 2 Deze levering te gunnen na openbare aanbesteding.
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RUSTHUIS - RVT. AANVRAAG TOT VOORAFGAANDE VERGUNNING VOOR
EEN CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF.
De raad,
Gelet op de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
houdende uitvoering van het decreet van 13 juli houdende wijziging van de decreten inzake

voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 19 december 1991, en houdende de
wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende erkenning en subsidiëring van
vereniging en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;
Gelet op de toepassing van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende de
vastlegging van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de centra voor
kortverblijf;
Gelet op de toepassing van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende vaststelling
van subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf;
Overwegende dat door deze wetswijziging vanaf 1 januari 2009 de minimumnorm voor het
aanbieden van kortverblijf in een rusthuis werd verlaagd van drie woongelegenheden naar
één, waarbij het maximale aantal woongelegenheden kortverblijf drie is voor rusthuizen met
minder dan 40 woongelegenheden, en tien voor rusthuizen met veertig woongelegenheden
of meer;
Overwegende door deze wetswijziging kortverblijf onderworpen wordt aan een
voorafgaande vergunning van en erkenning door de Vlaamse overheid;
Besluit: éénparig
art. 1 een aanvraag in te dienen voor een voorafgaande vergunning voor een centrum voor
kortverblijf bij het rusthuis – RVT De Wijngaard, Schransstraat 55 in 2280
Grobbendonk.
art. 2 Afschrift van onderhavig besluit, samen met het dossier voor de voorafgaande
vergunning over te maken aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Team
Ouderenzorg, Sectorverantwoordelijke kortverblijf, Koning Albert II laan 35 bus 33 in
1030 Brussel.
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RUSTHUIS - RVT.GOEDKEURING BESLISSING OM NACHTVERBLIJF AAN TE
BIEDEN VANAF 1 SEPTEMBER 2009.
De raad,
Gelet op het nieuwe woonzorgdecreet van 13 maart 2009 van de Vlaamse Regering;
Gelet op artikel 4 §6 van dit woonzorgdecreet, waarbij de persoonlijke autonomie en
zelfverantwoordelijkheid van de gebruiker en zijn mantelzorgers dienen gevrijwaard te blijven
en ondersteund en gestimuleerd te worden;
Gelet op beschikbaarheid van twee moderne eenpersoonskamers in het rusthuis - RVT De
Wijngaard in het kader van het aanbod kortverblijf;
Overwegende dat nachtverblijf kan aangeboden worden op die momenten dat één of beide
kamers voor kortverblijf niet in gebruik zijn;
Overwegende dat het nodige deskundige personeel ’s nachts aanwezig is;
Gelet op het voorstel van opnamecontract voor nachtopvang;
Gelet op de vraag van de Raad om de regels met betrekking tot ontbijt en avondmaal
expliciet op te nemen;
Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement voor nachtopvang;
Besluit: éénparig
art. 1 Principieel akkoord nachtopvang in het rusthuis - RVT De Wijngaard te organiseren
vanaf 1 september 2009.
art. 2 Goedkeuring te verlenen aan de opnameovereenkomst voor nachtopvang.
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RUSTHUIS - RVT. PRIJSVRAAG AAN NV PROBIS VOOR OPMAAK RIZIV
AANGIFTE EN DOORLICHTING VAN PERSONEELSEFFECTIEF IN DE DIENST
VERPLEGING EN VERZORGING VAN HET RUSTHUIS - RVT DE WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op de langdurige afwezigheid omwille van ziekte van de directeur van het rusthuis –
RVT De Wijngaard;
Gelet op de vervaldatum van 30 september 2009 voor het insturen van de online – RIZIV
aangifte van personeelsgegevens van het rusthuis – RVT;

Overwegende dat de onthaalbediende deze aangifte tot op heden nog nooit alleen heeft
moeten indienen;
Overwegende dat met een correcte aangifte financiële middelen kunnen gerecupereerd
worden;
Overwegende dat NV Probis, Acaciastraat 8, 2440 Geel, deze dienstverlening kan leveren;
Gelet op de hoogdringendheid;
Besluit: éénparig
Enig artikel: Aan NV Probis, Acaciastraat 8, 2440 Geel een prijs te vragen voor begeleiding
bij de RIZIV aangifte van het rusthuis – RVT en een doorlichting van het
personeelseffectief in de dienst verpleegkunde en verzorging.
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RUSTHUIS - RVT.GOEDKEURING AANPASSINGEN OVEREENKOMST EN
REGLEMENT VAN ORDE.
De raad,
Gelet op het decreet van 5/3/1985 en latere wijzigingen houdende regeling van de erkenning
en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 9/2/2007 houdende overgangsregelingen
omtrent registratie van het reglement van orde, het model van schriftelijke overeenkomst;
Gelet op de omzendbrief WVG/dagprijs/07/01 van 22/5/2007 van het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid, afdeling residentiële en gespecialiseerde zorg houdende toepassing
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9/2/2007 en het Ministerieel Besluit van
14/2/2007 inzake de prijszetting in de rusthuizen;
Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van 29/2/2008
houdende verlenging erkenning van het rusthuis – RVT De Wijngaard van 1/1/2008 tot en
met 31/12/2010;
Gelet op het voorstel van opnameovereenkomst en reglement van orde van het rusthuis –
RVT De Wijngaard, als bijlage bij dit besluit;
Besluit: éénparig
art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de aangepaste opnameovereenkomst en reglement
van orde voor residenten van het rusthuis – RVT De Wijngaard.
art. 2 Afschrift van onderhavig besluit samen met een model van de in artikel 1 vermelde
documenten voor registratie over te maken aan het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, afdeling residentiële en gespecialiseerde zorg.
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RUSTHUIS - RVT. GOEDKEURING REGLEMENT RESTAURANTFUNCTIE.
De raad,
Gelet op de visie van het OCMW om het rusthuis – RVT meer te integreren in de omgeving
en meer mensen te betrekken bij de werking ervan;
Overwegende dat het OCMW over 26 bejaardenwoningen beschikt en dat recent 17
aanleunwoningen voor senioren in de nabijheid van het rusthuis gebouwd zijn door de
sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen;
Overwegende dat een ‘restaurant’ dienstverlening het comfort voor de bewoners van
bovenvermelde woningen kan verhogen;
Gelet op het overleg tussen de voorzitter, de secretaris en de directeur;
Gelet op de bespreking in het managementteam en het team van verantwoordelijken van het
rusthuis – RVT De Wijngaard;
Gelet op het voorstel van reglement, hierna als bijlage;
Besluit: éénparig
art. 1 Het voorstel van reglement bij de restaurantfunctie in het rusthuis – RVT De
Wijngaard goed te keuren.
art. 2 De werking van het restaurant vanaf 1 september 2009 in te laten gaan.

Bijlage:
Restaurantfunctie in het rusthuis RVT – De Wijngaard.
Voor wie?
Voor de bewoners van de bejaardenwoningen en de aanleunwoningen.
Wanneer?
Elke weekdag
Aanvangsuur: 12.30u (tot 13.15u)
Plaats: cafetaria
Wat?
Het middagmaal:
De maaltijd die voorzien wordt is dezelfde als deze van de bewoners van het rusthuis (soep,
hoofdschotel en nagerecht)
Drank:
water en tafelbier is inbegrepen
Bediening:
Gebeurt door een medewerker van de keuken.
Deze medewerker brengt de plateaus (met drank) met een kar naar de cafetaria van het
rusthuis en zet de plateaus en drank op de tafels.
Betaling:
De klanten kopen aan het onthaal bonnetjes (prijs is dezelfde als de externe maaltijden
namelijk 7,00€ per maaltijd)
Bestellen van de maaltijden:
De klant dient vóór woensdag aan het onthaal op te geven welke dagen hij de volgende
week op restaurant komt.
Startdatum:
Dinsdag 1 september 2009
Belangrijk:
Annuleren dient ten laatste 3 dagen vooraf te gebeuren. Buiten ziekte of acute
ziekenhuisopname (heirkracht) wordt de maaltijd, bij niet of te laat verwittigen, aangerekend.
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MEDEDELINGEN
De voorzitter geeft kennis van:
1. De akte van verkoop van de dhr. en mevr. Smets - De Potter aan het OCMW van
Grobbendonk van de woning, gelegen Bergstraat 43 in Grobbendonk.
2. Het schrijven van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 in 1060 Brussel van 24 juli 2009
betreffende de beslissing van de administrateur-generaal van Kind & Gezin van 10 juli
2009 om geen principieel akkoord toe te kennen aan Landelijke Kinderopvang vzw voor
de uitbreiding van crèche Stekelbees Mechelen met de nieuwe vestigingsplaats
Stekelbees Grobbendonk, Bergstraat 43 in Grobbendonk;
3. Het schrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22-24 in 2018 Antwerpen van 29 juli
2009 betreffende het besluit tot goedkeuring prestatiebreuk/arbeidspercentage
gewestelijke ontvangers voor het jaar 2009;
4. De langdurige afwezigheid omwille van ziekte van directeur H. Devriese. Zij licht de
raadsleden in over de mogelijke kosten om hem te vervangen met een interimdirecteur
via bv. PROBIS. Het tarief is ± 700,00 euro per dag, exclusief BTW.
De raad gaat akkoord om in een eerste fase enkel de RIZIV – aangifte via PROBIS, Geel
te laten uitvoeren. Hiervoor wordt een bedrag van ± 2.000,00 euro, exclusief BTW
aangerekend.
de secretaris,
de voorzitter,
Jan Sledsens
Simonne Delen

