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GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 8 MAART 2010.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk 8 maart 2010 worden éénparig goedgekeurd.
02

SOCIALE DENST. AANVRAAG VOOR VERLENGING VAN DE ERKENNING ALS
DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING.
De raad,
Gelet op het Besluit van 14 augustus 2001 van de directeur-generaal van de administratie
Gezin en Maatschappelijk Welzijn, houdende erkenning van het OCMW van Grobbendonk
als instelling voor schuldbemiddeling onder het erkenningsnummer 14AF/74/01020;
Overwegende de noodzaak om deze erkenning te vernieuwen;
Overwegende de behoefte van het OCMW om deze dienst verder uit te bouwen;
Besluit: éénparig
art. 1 Een hernieuwing van de erkenning als dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen.
art. 2 De verbintenis aan te gaan om zich te schikken naar de wettelijke en reglementaire
bepalingen van toepassing op instellingen voor schuldbemiddeling.
art. 3 Verklaart dat noch de instelling, noch de personen bedoeld in artikel 8 van het
decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor de
schuldbemiddeling van de Vlaamse Gemeenschap, zich bevinden in een toestand als
bedoeld in artikel 8 van het decreet.
SOCIALE DIENST. TOETREDEN TOT HET PRODUCT “PREPAID - KAARTEN”
VAN DEXIA BANK, PACHECOLAAN 44 IN 1000 BRUSSEL.
De raad,
Gelet op het feit dat het OCMW binnen het kader van zijn maatschappelijk doel een aantal
diensten en tussenkomsten dient te verlenen aan uitkeringsgerechtigden van een sociale
toelage, aan opgenomen of begeleide personen;
Gelet op het feit dat cliënten van het OCMW bij Dexia geen cash geld meer kunnen afhalen
aan het loket;
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Gelet op het feit dat het OCMW het beheer hiervan wenst te standaardiseren en
vergemakkelijken;
Gelet op het feit dat Dexia Bank een volledig gamma van sociale producten aan het OCMW
aanbiedt;
Na stemming:
Met 6 stemmen voor
1 onthouding van Spa – lid Carine Geyselings
Besluit:
art.1 Toe te treden tot het product “Prepaid kaarten” en het te gebruiken.
art.2 Het document AWAT 4283 “Overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van de
prepaid kaarten” ingevuld en ondertekend terug te sturen aan Dexia Bank NV,
Pachecolaan 44 in 1000 Brussel.
04

GOEDKEURING AANSLUITINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW EN IDEWE
(EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK).
De raad,
Gelet op de lopende overeenkomst met IDEWE, externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, aangegaan door het OCMW op 21/02/1980;
Gelet op de goede samenwerking met bovenvermelde externe dienst;
Overwegende dat de dienstverlening van IDEWE intussen sterk is uitgebreid;
Overwegende dat de dienstverlening van IDEWE ten opzichte van het OCMW binnen de
bestaande overeenkomst kan verruimd worden;
Gelet op het overleg van 8/2/2010 en 24/03/2010 met dhr. J Van Lint, regionaal
administratief directeur de voorzitter mevr. S. Delen, de directeur van het woonzorgcentrum,
en de secretaris betreffende de werking van IDEWE;
Gelet op het voorstel van verlenging van de overeenkomst van IDEWE van 26/03/2010;
Besluit: éénparig
art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de verlenging van de overeenkomst van IDEWE van
26/03/2010 en dit voor onbepaalde duur.
art. 2 Goedkeuring te verlenen aan de door IDEWE voorgestelde aanvulling op de
aansluitingsovereenkomst waarbij buiten de tijdsbesteding voor de periodieke
medische onderzoeken 5 halve dagen extra ondersteuning geboden worden en
waarbij minimaal 1 halve dag voor bedrijfsbezoeken en 2 deelnames aan
vergaderingen van het CPBW, gecombineerd met een vergadering i.v.m. de
herevaluatie van de toegekende risico’s voorzien wordt.
art. 3 Afschrift van de ondertekende overeenkomst aan IDEWE over te maken.
05
GOEDKEURING VERHOGING MAALTIJDCHEQUES.
De raad
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 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 het KB van 13 februari 2009 tot wijziging van artikel 19, artikel 19 bis en artikel 55,
van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der
arbeiders;
Overwegende dat uit voormeld besluit de waarde van de maaltijdcheque met ingang van 1
januari 2013 maximum 7,00 euro kan bedragen, waarbij het bedrag van de
werkgeversbijdrage wordt opgetrokken tot 5,91 euro en het persoonlijk aandeel van de
werknemer behouden blijft op 1,09 euro;
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Overwegende dat deze verhoging geen enkele bijkomende fiscale of sociale last inhoudt
voor werknemers en werkgever;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en het voorstel van het College Van
Burgemeester En Schepenen om de verhoging van 1,00 euro als tussenkomst van de
werkgever vanaf 2010 te spreiden over een periode van 4 jaar, met een jaarlijkse verhoging
van 0,25 euro werkgeversbijdrage per maaltijdcheque;
Gelet op het protocol van 27 januari 2010 van het Bijzonder Onderhandelingscomité;
Gelet op het gunstig advies van 25 januari 2010 van het College van Burgemeester en
Schepenen;
Overwegende dat de meeruitgave niet werd opgenomen in het OCMW - budget 2010 en er
bijgevolg later een budgetwijziging dient plaats te vinden;
Besluit éénparig
art. 1 Artikel 243 van de rechtspositieregeling van het OCMW personeel als volgt aan te
passen:
Artikel 243.
§1. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één
maaltijdcheque bedraagt 6,00 euro per 7,6 effectief gewerkte uren. De
werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro. De werkgeversbijdrage wordt, gespreid
over een periode van 4 jaar, verhoogd met 1 euro als volgt:
met ingang van 1 maart 2010: 5,16 euro
met ingang van 1 januari 2011: 5,41 euro
met ingang van 1 januari 2012: 5,66 euro
met ingang van 1 januari 2013: 5,91 euro
De waarde van één maaltijdcheque per 7,6 effectief gewerkte uren bedraagt
aldus:
met ingang van 1 maart 2010: 6,25 euro
met ingang van 1 januari 2011: 6,50 euro
met ingang van 1 januari 2012: 6,75 euro
met ingang van 1 januari 2013: 7,00 euro
§2. Het aantal maaltijdcheques wordt berekend aan de hand van het aantal
dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert. Onder dagen van
effectieve prestaties wordt verstaan, de dagen waarop de werknemer fysisch
aanwezig is op het werk, de dagen die als dusdanig worden aanzien (bv.
studiedagen, opleidingen) en dagen met vergoede dienstvrijstelling, meer
bepaald syndicaal verlof. Uitzondering zijn de studiedagen, opleidingsdagen e.a.
waarbij volledige maaltijd voorzien wordt voor de deelnemers.
§3. De compensatiedagen (=dagen waarop de werknemer afwezig is ingevolge
het recupereren van de uren die hij op andere arbeidsdagen gepresteerd heeft
bovenop zijn normale uurregeling) worden eveneens aanzien als effectieve
prestaties. In dit geval gaat het om de recuperatie van effectief gepresteerde
uren.
§4. Voor de berekening van het aantal maaltijdcheques geldt volgende werkwijze:
het totaal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens de maand delen
door 7,6. Indien het quotiënt van die deling een decimaal getal oplevert, wordt het
overgebracht naar de volgende maand. Indien het quotiënt groter is dan het
maximaal aantal werkbare dagen van een voltijds werknemer per maand, wordt
het quotiënt tot het aantal werkbare dagen beperkt.
§5. De maaltijdcheques worden op naam van het personeelslid afgeleverd. De
cheque zal duidelijk vermelden dat hij slechts drie maanden geldig is en dat hij
enkel gebruikt mag worden ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van
verbruiksklare voeding.
§6. De maaltijdcheques worden uiterlijk de eerste dag van de maand die volgt op
de maand waarin de maaltijdcheques verschuldigd zijn, overhandigd aan de
werknemer.
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art. 2 Tussenkomst van de werkgever per maaltijdcheque wordt, gespreid over een periode
van 4 jaar, verhoogd als volgt:
 met ingang van 1 maart 2010: 5,16 euro
 met ingang van 1 januari 2011: 5,41 euro
 met ingang van 1 januari 2012: 5,66 euro
 met ingang van 1 januari 2013: 5,91 euro
De werknemersbijdrage blijft behouden op 1,09 euro zodat de nominale waarde van
één maaltijdcheque het volgende bedraagt:
 met ingang van 1 maart 2010: 6,25 euro
 met ingang van 1 januari 2011: 6,50 euro
 met ingang van 1 januari 2012: 6,75 euro
 met ingang van 1 januari 2013: 7,00 euro
art. 3 Dit besluit over te maken aan het diensten van het administratief toezicht, het
gemeentebestuur van Grobbendonk en de syndicale organisaties.
06

KWALITEITSZORG. KENNISNAME VAN HET CAF EINDRAPPORT VAN HET
WOONZORGCENTRUM DE WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op de CAF zelfevaluatie van 2010 in het woonzorgcentrum De Wijngaard;
Gelet op het door de kwaliteitscoördinator voorgestelde eindrapport;
Overwegende dat het eindrapport volgende elementen bevat:
- communicatie van Caf in de organisatie
- voorbereiding
- samenstelling zelfevaluatieteam
- zelfevaluatie
- resultaten
- prioriteitenstelling
- hoogste en laagste scores
Besluit: éénparig
Enig artikel:

kennis te nemen van het eindrapport van de CAF zelfevaluatie van 2010 in
het woonzorgcentrum De Wijngaard.

07

KWALITEITSZORG. AANVRAAG VAN EXTERNE FEEDBACK EN HET
BIJHORENDE CAF - LABEL NA DE ZELFEVALUATIE IN HET
WOONZORGCENTRUM DE WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op de CAF – zelfevaluatie van januari 2010 in het woonzorgcentrum De Wijngaard;
Gelet op wens van het bestuur om de betrokkenheid van de medewerkers die participeerden
aan de zelfevaluatie te verhogen en hen de gelegenheid te geven feedback te krijgen over
de uitgevoerde evaluatie;
Gelet op het feit dat het OCMW van Grobbendonk hiermee aan de 3 de CAF meting toe is en
het Vast Overleg Kwaliteitszorg (VOK) hiermee haar eigen werking in vraag kan stellen en
toetsen aan de feedback van externe feedback actoren;
Gelet op het gemeenschappelijk kader voor externe CAF – feedback, principieel
goedgekeurd in 2008 in de Europese vergadering van Direceurs-generaal in het EUPAN en
definitief goedgekeurd in 2009;
Overwegende dat bovenvermelde feedback een stimulans kan zijn voor de organisatie om
de kwaliteitswerking verder te verbeteren;
Gelet op het door de kwaliteitscoördinator voorgestelde eindrapport;
Besluit: éénparig
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Enig artikel:

Aanvraag in te dienen bij de nationale contactpersoon voor het CAF, dhr. Jean
Marc Dochot, Adviseur Generaal Personeel en Organisatie, Wetstraat 51 in
1040 Brussel voor externe feedback over de CAF zelfevaluatie in het
woonzorgcentrum De Wijngaard.

08
BESLISSING VOOR AANVANG MET DE 2DE PENSIOENPIJLER OP 01/01/2010.
De raad
Gelet op het OCMW decreet, inzonderheid de artikelen 51 en 52;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 270;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9
december 2009;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd;
Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te
verkrijgen;
Gelet op de ervaring van de RSZPPO bij het uitschrijven van een gemeenschappelijke
opdracht;
Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 31/03/2010;
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden
een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde
werk;
Gelet op het gunstig advies van 6/4/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen
Overwegende dat voor het OCMW op het geraamde krediet van 23.852,98 euro, de
bijzondere bijdrage van 8,86%: 2.113,38 euro bedraagt;
Overwegende dat deze bijdrage van 2.113,38 euro op het geraamde krediet van 23.852,98
euro nog dient opgenomen te worden bij een volgende budgetwijziging 2010;
Overwegende dat binnen het verwachte non-profit akkoord een aparte regeling wordt
getroffen voor de personeelsleden van de RVT’s;
Overwegende dat het OCMW hierdoor een afwachtende houding zal aannemen voor
bovenvermelde personeelsleden;
Na stemming:
6 stemmen voor
1 onthouding van Spa- raadslid Geyselings Carine
Besluit:
art. 1 Een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de contractuele personeelsleden
vanaf 1 januari 2010 met uitzondering van het contractueel personeel in de
gezondheidsinstelling van het OCMW.
art. 2 Akkoord te gaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op
9 december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd, dat in bijlage wordt
toegevoegd.
art. 3 Inrichter te zijn van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden.
art. 4 De pensioentoelage vast te stellen op 2% van het pensioengevend jaarloon.
art. 5 Het pensioenreglement, met name onderhavig besluit en het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking stellen van zijn contractuele
personeelsleden.
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art. 6 Akkoord te gaan dat de RSZPPO zal optreden als opdrachtencentrale in de zin van
artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te
schrijven en te beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die belast
zal worden met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten
(tweede pensioenpijler).
art. 7 Het geraamde krediet van 2.113,38 euro, zijnde bijzondere bijdrage van 8,86% op de
voorziene pensioenbijdrage, op te nemen in het budget 2010 bij de eerste
budgetwijziging.
art. 8 Gunstig advies te geven aan de gemeente voor de invoering van een aanvullend
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden met ingang van 1/1/2010.
art. 9 Afschrift van onderhavig besluit aan de diensten van het administratief toezicht, de
gemeente en de syndicale organisaties over te maken.
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PATRIMONIUM. PRINCIPIËLE BESLISSING TOT AANKOOP VAN WONINGEN
GELEGEN HOFEINDE 2 EN HOFEINDE 4 IN GROBBENDONK EN
GOEDKEURING VOORLOPIGE OVEREENKOMST.
De raad,
Gelet op de gelegenheid die zich voordoet tot aankoop van 2 woningen gelegen Hofeinde 2
en Hofeinde 4 in Grobbendonk;
Gelet op het OCMW – Decreet van 19 december 2008, art 195 houdende de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn om de middelen van het OCMW aan te wenden
voor de bouw of de aankoop van woningen voor bejaarden, mindervaliden of andere
personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 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 het voorafgaand overleg van de voorzitter en de leden van het vast bureau;
Gelet op het bezoek aan de woningen met raadslid Van Goubergen W.;
Gelet op het overleg met het College van burgemeester en schepenen van 22 maart 2010;
Gelet op het positief advies van het College van burgemeester en schepenen van 6 april
2010;
Na stemming
Raadslid Ludo Willems verlaat de vergadering.
5 stemmen voor
1 onthouding van de Vlaams Belangfractie
Besluit:
art.1 Principiëel akkoord te geven tot aankoop van 2 woningen, gelegen Grobbendonk,
Hofeinde 2 ten kadaster gekend sectie B, nummers 268/C2, met een oppervlakte van
770 vierkante meter voor de prijs van 150.000 euro en Hofeinde 4 ten kadaster
gekend sectie B, nummer 268/D, met een oppervlakte van 645 vierkante meter, voor
de prijs van 190.000 euro.
art.2 Over te gaan tot goedkeuring van de voorlopige overeenkomst van 25/3/2010 van
bovenstaande aankoop.
art.3 Notaris Goossens, Wijngaardstraat in Grobbendonk aan te duiden om de verkoopakte
op te maken.
art.4 De voorzitter en secretaris van het OCMW het mandaat te geven om bovenstaande
aankoop te sluiten en de koopovereenkomst te ondertekenen.
10
BUDGET. BUDGETWIJZIGING 2010-04/02.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art.52,156,150;

OCMW – raad 12/04/2010

Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk tel 014 50 81 10

7
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door de gemeente in vergadering van
08/12/2009;
Gelet op het investeringsbudget “Renovatie kapel” voor een bedrag van 76.000 euro;
Gelet op de toewijzing van de werken , door de Raad in zitting van 14 december 2009, aan
de firma Dijkmans Dak – en restauratiewerken voor een bedrag van 90.463,11 euro;
Besluit éénparig de aanpassing 2010-04/02 van het investeringsbudget 2010 vast te stellen,
het investeringsbudget te verhogen met 15.000 euro, een afschrift van onderhavige
beslissing voor kennisname over te maken aan het gemeentebestuur van Grobbendonk en
voor uitvoering over te maken aan de financieel beheerder van het OCMW.
11
BUDGET. BUDGETWIJZIGING 2010-04/03.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art.52,156,150;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het principieel akkoord tot de aankoop van 2 woningen gelegen Hofeinde 2 en
Hofeinde 4 in Grobbendonk;
Gelet op de goedkeuring van de voorlopige overeenkomst van bovenstaande aankoop;
Overwegend de goedkeuring van het meerjarenplan 2008 -2011 waarin men reeds de
verkoop ingeschreven heeft van bouwgrond gelegen aan de Dobbelhoefweg te
Grobbendonk;
Gelet op het feit dat de gemeentelijke bijdrage hierdoor niet zal stijgen;
Na stemming:
6 stemmen voor
1 onthouding van Vlaams Belangfractie
Besluit een nieuw investeringsbudget voor aankoop van woningen Hofeinde 2 en Hofeinde 4
in Grobbendonk te voorzien van 345.000 euro (aankoop, landmeter, notariskosten) en
bijgevolg de budgetwijziging 2010-04/03 goed te keuren, een afschrift van onderhavige
beslissing voor kennisname over te maken aan het gemeentebestuur van Grobbendonk en
voor uitvoering over te maken aan de financieel beheerder van het OCMW.
12

AANSTELLEN VAN EEN BEËDIGD LANDMETER VOOR SCHATTING
WONINGEN HOFEINDE 2 EN HOFEINDE 4 IN GROBBENDONK.
De raad,
Gelet op de beslissing van 12 april 2010 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende
principiële beslissing tot aankoop van woningen gelegen Hofeinde 2 en Hofeinde 4 in
Grobbendonk;
Gelet op de noodzaak om een schatting te laten uitvoeren door een beëdigd landmeter;
Na stemming:
Raadslid Ludo Willems verlaat de vergadering.
5 stemmen voor
1 onthouding van Vlaams Belangfractie
Besluit:
art.1 De heer Paul Verhaert, Kasteelstraat 9 in 2280 Grobbendonk, beëdigd landmeter, aan
te stellen als schatter voor de woningen gelegen Hofeinde 2 en Hofeinde 4 in
Grobbendonk
art.2 Aan de artikel 1 vermelde landmeter de bestelling van de opdracht over te maken.
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PATRIMONIUM.VERKOOP BOUWGROND DOBBELHOEFWEG (GROOT
EISTERLEE) IN GROBBENDONK.
De raad,
Gelet op de principiële beslissing van 12/4/2010 van de raad voor aankoop van 2 woningen
gelegen Hofeinde 2 en Hofeinde 4 in Grobbendonk;
Gelet op het OCMW – Decreet van 19 december 2008, art 195 houdende de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn om de middelen van het OCMW aan te wenden
voor de bouw of de aankoop van woningen voor bejaarden, mindervaliden of andere
personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien;
Gelet op het feit dat er investeringsbudget moet vrijgemaakt worden en hierover in de raad
van 12 april een aparte beslissing genomen wordt;
Overwegende dat de percelen, gelegen Dobbelhoefweg, zich lenen voor verkaveling en ddat
hierdoor meer mensen de mogelijkheid te bieden een bouwgrond aan te schaffen;
Gelet op de beleidsnota bij het budget 2010;
Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot de aanvraag voor verkaveling van het perceel bouwgrond gelegen te
Dobbelhoefweg (Groot Eisterlee).
art. 2 Principieel te beslissen tot de verkoop van het perceel bouwgrond gelegen te
Dobbelhoefweg (Groot Eisterlee).
art. 3 Beëdigd landmeter Paul Verhaert, Kasteelstraat 9 in 2280 Grobbendonk, aan te
stellen voor opmaak van een verkavelingsdossier.
art. 4 Notaris Goossens, Wijngaardstraat in Grobbendonk aan te duiden om de openbare
verkoop van de grond te organiseren; publicatie, schatting en verkoop.
art. 5 De voorzitter en de secretaris mandaat te verlenen op in opdracht van het OCMW de
verkoopakte te ondertekenen.
14

VERBOUWING KAPEL. BEPALEN VAN GUNNINGSWIJZE VOOR AANVRAAG
NIEUWE LENING.
De raad,
Gelet op de wet van 24/12/1993, art.17;
Gelet op het K.B. van 8/1/1996, art. 120;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door het O.C.M.W. in vergadering van 16
november 2009;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door de gemeente in vergadering van
08/12/2009;
Gelet op het goedgekeurd investeringsbudget van 76.000 euro;
Gelet op de gunning van de werken aan aannemer Dijckmans voor een bedrag van
90.463,11 euro, inclusief BTW;
Overwegende dat er o.a. een meerkost is voor werken die op datum van de raad reeds
gekend zijn voor vernieuwing van houtgebinte van daktimmer;
Overwegende dat de renovatiewerken van de kapel gefinancierd moet worden met
leningsgelden zoals nader bepaald werd in het meerjarenplan en budget;
Besluit: éénparig
art. 1 De wijze van gunning voor de lening voor renovatie van de kapel via een
onderhandelingsprocedure te voeren.
art. 2 Drie bankinstellingen te vragen om een offerte in te dienen, nl.:
a. Dexia
b. KBC
c. BNP Paribas Fortis
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VERBOUWING KAPEL. PRINCIPIËLE GOEDKEURING MEERWERKEN KAPEL.
De raad,
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Gelet op de vaststelling van het budget 2010 door het OCMW in vergadering van 16
november 2009
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door de gemeente in vergadering van
08/12/2009
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten van 1993 art 17 §3 punt 2
Gelet op de toewijzing van de werken , door de Raad in zitting van 14 december 2009, aan
de firma Dijkmans Dak – en restauratiewerken;
Overwegend dat bij afbraak is gebleken dat er geen schalieberd aanwezig is en er een
volledig nieuw onderdak moet geplaatst worden
Overwegend de zeer slechte staat waarin de daktimmer (spanten, gordingen en muurplaten)
zich bevindt en er meer nieuw daktimmer voorzien moet worden wat oorspronkelijk in het
bestek staat. (De toestand van het dak is beduidend slechter dan was voorgespiegeld door
Monumentenwacht.)
Besluit éénparig:
art.1 Wegens omstandigheden die noodzakelijk geworden zijn voor de uitvoering van het
werk, deze meerwerken principieel goed te keuren en te laten uitvoeren door de firma
Dijkmans, dak- en restauratiewerken, Overdemerstraat 64 in 3511 Hasselt - Kuringen.
art.2 Het investeringsbudget te verhogen met 45.000 euro.
16
FINANCIEEL. JAARREKENING 2009.
De raad,
Gelet op het voorstel van jaarrekening van het dienstjaar 2009, hierna als bijlage;
Gelet op de organieke wet van 8/7/1976, art.89;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 175;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 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 het decreet van 17 december 1997, hoofdstuk III;
Overwegende de technische toelichting tijdens de vergadering van 12/04/2010 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 2009 vast te stellen.
art. 2 De jaarrekening wordt voor toezicht aan de provinciegouverneur overgemaakt en
wordt tegelijkertijd aan de gemeenteraad gestuurd.
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WZC DE WIJNGAARD. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN.
De directeur van het woonzorgcentrum geeft informatie betreffende de werking:
Overlijdens: 1 bewoner op 11/03/2010
1 bewoner op 23/03/2010
Nieuwe opname:
1 bewoner op 18/03 op afdeling Elzas
1 bewoner om 6/04 op afdeling Elzas
Verwachte opname:
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
31 personen op de wachtlijst (1 met score CD, 4 met score C, 7
met score B, 8 met score A en 11 met score O op de Katzchaal)
Aantal bewoners met RVT-profiel: 36 (14B, 9C en 13Cd)
Kortverblijf:
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05/03/2010-15/03/2010
16/03/2010-30/03/2010
02/04/2010-09/04/2010
12/04/2010-13/05/2010
02/04/2010-13/04/2010
WERKING
CAF-meting WZC
Op 23 en 31 maart heeft een beperkte groep uit de zelfevaluatiegroep van de CAF-meting
een prioriteitenstelling gedaan van het grote aantal verbeterpunten die uit de CAF-metingen
naar voor gekomen waren.
De directeur zal a.d.h.v. deze lijst een actieplan voor de volgende 2 jaar opstellen en
communiceren met de medewerkers en de OCMW - raadsleden.
Aanvraag erkenning kortverblijf en de aanvraag verlenging van de erkenning van het
woonzorgcentrum.
De aanvraag kortverblijf zal op de OCMW - raad van mei ter goedkeuring worden
voorgelegd; de aanvraag voor verlenging van de erkenning van het woonzorgcentrum zal ter
goedkeuring op de raad van juni gebracht worden.
Overleg met het ziekenhuis van Herentals
De hoofdverpleegkundige en de directeur hebben op 12 maart het overleg van het
ziekenhuis van Herentals met de woonzorgcentra uit de regio Herentals plaatsgevonden.
Op het programma stond oa. een rondleiding in het nieuwe woonzorgcentrum Vogelzang te
Herentals.
Terugblik op de voorbije activiteiten
Verwendagen op maandag 29 maart voor de medewerkers en dinsdag 30 maart voor de
bewoners. Er was veel belangstelling van beide doelgroepen. Nadien werd er enkel maar
positief gesproken over deze verwendagen.
Komende activiteiten: directeur licht kort toe.
Van 19 tot 24/4: week van de senioren, in het teken van verschillende landen
Maandag 19/4: Italiaanse modeshow
Dinsdag 20/4: prijzenkien in Las Vegas
Woensdag 21/4: Spaanse tapas proeven
Donderdag 22/4: vrij podium in de Moulin Rouge
Vrijdag 23/4: Engels ontbijtbuffet en zangnamiddag
31 mei 2010
18
MEDEDELINGEN.
De raad neemt kennis van:
Het schrijven van IOK, Antwerpseweg 1 in 2440 Geel van 22 maart 2010 betreffende het
jaarverslag GiD PBW dienstjaar 2009.

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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