Beslissingen OCMW-raad van woensdag 24 februari 2016
Aanwezig

Verontschuldigd

ocmw-voorzitter Clyde Tai-Apin, ocmw-raadsleden Pascal Kwanten,
Harry Plettinx, Harri Verbraecken, Louis Caers, Dora Weckhuysen ,
Patrick Vercauteren, Kathleen Mathieu, Wim Daems, Lowie Thys en
Isabel Van Leuffelen en secretaris gemeente en ocmw Jo Vankrunkelsven
-

Om 20.10 uur opent voorzitter Clyde Tai-Apin de vergadering.
1.

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 27 januari 2016.
Raadslid Dora Weckhuysen merkt op dat het verslag niet vermeldt dat ze de zitting
heeft verlaten. Dit valt enkel af te leiden uit het vermelde aantal stemmen. Verder
zegt raadslid Weckhuysen dat de zitting later zou zijn begonnen dan het vermelde
20.15 uur en vraagt ze of de raad, in principe, nog had mogen plaats vinden omdat ze
dan meer dan een kwartier later zou gestart zijn. Dit wordt nagetrokken.
Het proces-verbaal van de openbare zitting van 27 januari 2016 wordt unaniem
goedgekeurd en ondertekend.

2.

FINANCIËN. Toelage 2016 voor ruilwinkel MOOI en peuterspeelpunt
FIJN. Goedkeuren.
De raad gaat akkoord met de toelage van 8.028,00 euro voor het jaar 2016 aan vzw
Lokaal Welzijn voor de werking van de ruilwinkel MOOI en peuterspeelpunt FIJN.

3

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Groepsaankoop IOK.
Beheersovereenkomst gemeente-OCMW aangaande groepsaankopen
IOK. Goedkeuring.
De raad verleent unaniem goedkeuring aan de voorgelegde beheersovereenkomst
tussen de gemeente en OCMW aangaande de groepsaankopen van IOK.

4

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Aanstellen partner voor het uitvoeren van
psychotechnische proeven en assessment centers.
Beslissen tot gezamenlijke opdracht met gemeente Westerlo.
Kennisname van de lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat unaniem akkoord met deelname in de
opdracht vanwege Gemeente Westerlo tot het aanstellen van een partner voor het
uitvoeren van psychotechnische proeven en assessment centers via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en stelt Gemeente Westerlo aan
als opdrachtencentrale in het dossier met referentie 2016/006.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de lastvoorwaarden, wijze
van gunning, lijst van acht aan te schrijven firma’s en keurt het lastenboek goed.
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5

JACHTRECHT. Aanpassen raadsbesluit van 26 november 2014 punt 3.
De raad gaat unaniem akkoord met de betaling van 96,90 euro per jaar door X1 in
de plaats van Y2 als jachtrecht voor de voornoemde percelen voor de periodes
2015-2016 en 2016-2017.

6

STAF. Nota Financiële Transacties tussen Thuiszorg Kempen en de
partner-OCMW’s. Goedkeuring.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de nota Financiële Transacties tussen
Thuiszorg Kempen en de partner-OCMW’s goed.
De afspraken gestipuleerd in de nota Financiële Transacties tussen Thuiszorg
Kempen en de partner-OCMW’s dienen gebruikt te worden bij de opmaak van de
BBC.

7

STAF. Ondersteuningstraject voor leidinggevenden rond er-welzijn en
organisatiecultuur voor gemeente Westerlo en OCMW Westerlo.
Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
De OCMW-raad keurt het lastenboek met als voorwerp 'Aanstellen van een partner
voor het begeleiden van een ondersteuningstraject voor leidinggevenden rond erwelzijn en organisatiecultuur voor gemeente Westerlo en OCMW Westerlo' (ref
2016-005) goed.
De gunning verloopt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking. De totale kostprijs van de opdracht wordt geraamd op 25 000 EUR.
De opdracht is geldig vanaf datum sluiting tot uiterst 31 augustus 2017. Het contract
is voor beide partijen opzegbaar, mits een vooropzeg per aangetekend schrijven en
dit zonder recht op enige verbrekingsvergoeding door een van beide partijen.
De OCMW-raad nodigt zes firma's3 uit om een offerte in te dienen.
Gemeente Westerlo kan toetreden tot deze opdracht waardoor ze aan dezelfde
voorwaarden dan OCMW Westerlo kan afnemen. OCMW Westerlo treedt hierin
op als aankoopcentrale. Het schepencollege wordt in kennis gesteld van het bestek,
lastvoorwaarden en gunningswijze.

8

WOONZORGCENTRUM. Aanstelling van een coördinerend en
raadgevend arts voor WZC Parel der Kempen. Vaststellen
lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Aanduiden van de aan te schrijven
artsen.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over te gaan tot het opstarten van een
opdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking tot gunning van een
coördinerend en raadgevend arts voor het woonzorgcentrum Parel der Kempen
vanaf 1 mei 2016.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het betreffende lastenboek 2016/006 s
goed en duidt de aan te schrijven artsen aan.

9

Artikel 32. Dora Weckhuysen. Onderzoeksopdracht Zorgbedrijf Kempen:
een onderzoek mbt de toekomst voor de publieke woonzorgcentra in
onze regio, uitgevoerd door Welzijnszorg Kempen.

1

persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
3
firmagegevens verwijderd
2
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Omstandige toelichting aan de OCMW-raadsleden door J.
Vankrunkelsven, secretaris OCMW, en door Peggy Van Sprengel,
directeur woonzorgcentrum Westerlo, van de bevindingen/ resultaten
van deze onderzoeksopdracht. Conclusies.
Bespreking en beslissing.
De secretaris schetst het onderzoek en de resultaten die momenteel voorliggen. De
presentaties zullen aan de raadsleden bezorgd worden, samen met het verslag.
Aansluitend ontstaat een debat over de mogelijkheden van een zorgbedrijf in de
Kempen en de toekomst van het woonzorgcentrum.
Afrondend wordt aangegeven dat het project voor de oprichting van en zorgbedrijf
in de Kempen exclusief is toegewezen aan de OCMW-voorzitters.

Zitting achter gesloten deuren
10

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 27 januari 2016.
Kennisnemen van het verslag van de besloten vergadering van het BCSD
van 27 januari en 10 februari 2016, het Vast Bureau van 18 januari 2016 en
het BCAB van 18 januari 2016.
Het proces-verbaal van de besloten zitting van 27 januari 2016 wordt, na voorlezing,
goedgekeurd en ondertekend.
De vergadering neemt kennis van de processen-verbaal van de besloten zitting van
het BCSD van 27 januari 2016 en 10 februari 2016, het Vast Bureau van 18 januari
2016 en het BCAB van 18 januari 2016.
Raadslid Dora Weckhuysen vraagt verslag van de wereldcafés.

11

SECRETARIAAT. Kennisnemen van de ingekomen stukken.
Vervolgens neemt de Raad kennis van sommige ingekomen stukken aan de hand van
het bijgehouden register.

12

HYPOTHEEK. Opheffing en doorhaling wettelijke hypotheek X4
De raad beslist de financieel beheerder opdracht te geven het nodige te doen
teneinde opheffing en doorhaling te bekomen van de hypothecaire inschrijving van X5
op hun onroerende goederen of op hun onverdeelde aandelen erin, die kadastraal
gekend zijn onder X6 tot zekerheid en waarborg van de som van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00), voor de latere integrale terugbetaling van de tegemoetkomingen
welke het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn der gemeente Westerlo
deed en nog zou doen ten voordele van X7.
Te verzaken aan het hypotheekrecht ingevolge de volledige terugbetaling van de
schuld.

13

ONINVORDERBAARVERKLARINGEN / DAGVAARDINGEN8

4

persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
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persoonlijke gegevens verwijderd
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persoonlijke gegevens verwijderd
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persoonlijke gegevens verwijderd
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14

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
Raadslid Dora Weckhuysen vraagt naar de bereikbaarheid van de afdelingen in het
woonzorgcentrum per telefoon van buitenuit. Ze zegt dat deze telefoons meestal
terecht komen op de korte gang, terwijl de oproep vaak bewoners van de lange gang
betreft. Zij vraagt dan ook of het niet mogelijk is om nummers van zowel de lange als
de korte gang ter beschikking te stellen aan de familie.
Dit zal onderzocht worden.

De vergadering wordt afgesloten om 22.25 uur.
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