Beslissingen OCMW-raad van woensdag 28 september 2016
1

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 29 juni 2016.
De raad neemt kennis van bovenvermeld proces-verbaal.

2

FINANCIËN. Kennisnemen van de goedkeuring door de
provinciegouverneur van de OCMW-rekening 2015. Kwijting verlenen aan
de financieel beheerder.
De raad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van de jaarrekening
2015 van ons Centrum bij besluit van 12 september 2016.
De raad besluit aan de heer Paul Van de Cruys, financieel beheerder van het OCMW
van Westerlo, kwijting te verlenen over de jaarrekening 2015.

3

FINANCIËN. Vaststelling budgetwijziging 1/2016.
De OCMW-raad stelt de budgetwijziging 1/2016 vast.

4

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Huur en onderhoud anti-vuilmatten.
Kennisname gunningsbesluit gemeente Westerlo.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het toewijzingsbesluit door
het college van burgemeester en schepenen van 8 augustus 2016 (024) houdende de
gunning van het aanstellen van een firma voor het huren en onderhouden van antivuilmatten bij diverse gemeentelijke gebouwen, via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaandelijke bekendmaking, op grond van de kwalitatieve selectie van de
inschrijving, het administratief en technisch nazicht van de offertes aan de
economisch meest voordelige inschrijver.

5

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Incontinentiemateriaal. Principieel akkoord
voor gezamenlijke aankoop binnen Dot.Zorg Kempen.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat principieel akkoord tot de deelname aan
de gezamenlijke aankoop, via algemene offerteaanvraag, van incontinentiemateriaal voor verschillende woonzorgcentra voor de periode 1 mei 2017 – 30 april
2021, met OCMW Turnhout als pilootbestuur.

6

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Samenaankoop elektriciteit en aardgas
vanaf 2018. Keuze aankooptraject.
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om in te stappen in het aanbod
energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en aan te sluiten bij het contract
dat het gemeentebestuur van Westerlo zal afsluiten met VEB om op te treden als
aankoopcentrale voor de gemeentelijke energieaankopen, met ingang van 1 januari
2018.
Het OCMW dient de gemeente Westerlo nog te machtigen om in naam en voor
rekening van het OCMW op te treden om een overeenkomst met het VEB af te
sluiten voor de levering van elektriciteit en aardgas.

7

SECRETARIAAT. Jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen. Kennisname.
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De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen.
De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen en heeft hierbij geen opmerkingen.
8

SECRETARIAAT. Oprichting 'wooncel' in functie van huisvesting erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden.
Het agendapunt wordt uitgesteld.

9

SECRETARIAAT. Raad van Beheer Welzijnszorg Kempen. Kennisname
verslag vergadering 11 mei 2016.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de raad van
beheer van Welzijnszorg Kempen van 11 mei 2016.

10

SECRETARIS. Inning van geringe dagontvangsten door personeelsleden.
Goedkeuring voorwaarden.
De ocmw-raad gaat akkoord met de voorwaarden waaronder personeelsleden van
het ocmw kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten.

11

SECRETARIS. Terbeschikkingstelling provisies. Goedkeuring
voorwaarden.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de voorwaarden voor de
terbeschikkingstelling van provisies en de voorwaarden waaronder personeelsleden
van het ocmw een provisie ter beschikking kunnen krijgen.

12

STAF. Vrijwilligerswerk voor steuntrekkers. Bespreking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bespreekt het voorstel om een systeem in te
stellen waarbij cliënten, door gemeenschapsdienst aan het OCMW, actief kunnen
werken aan de delging van hun openstaande schuld aan de hand van de aangehaalde
elementen uit de bevraging.

13

WOONZORGCENTRUM. Aanstelling van een coördinerend en
raadgevend arts voor WZC Parel der Kempen. Toewijzing.
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Westerlo verleent
goedkeuring van het verslag van nazicht van 5 september 2016 voor een
overheidsopdracht van diensten met als voorwerp 'Aanstelling van een coördinerend
en raadgevend arts voor WZC 'Parel der Kempen'. (ref 2016/006). De opdracht
wordt toegewezen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaandelijke bekendmaking.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op grond van de kwalitatieve selectie
van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes, de
opdracht te gunnen aan Dhr. Weyts J.

14

WOONZORGCENTRUM. Was linnen en kledij door externe wasserij.
Goedkeuren verslag van nazicht en toewijzen van de opdracht.
De raad beslist om geen gebruik te maken van het voorbehoud om de opdracht inhouse toe te wijzen en bijgevolg dient er geen lidmaatschap met de VZW Clova te
worden aangegaan.
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Westerlo verleent
goedkeuring aan het verslag van nazicht van 2 september 2016 voor een
overheidsopdracht van diensten met als voorwerp ' Uitbesteden van wasgoed ten
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behoeve van de bewoners en de organisatie WZC 'Parel der Kempen' (ref 2015022). De opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag (nationale en
Europese publicatie).
De raad beslist op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving en het
administratief en technisch nazicht van de offerte, de opdracht (perceel 1 en perceel
2) te gunnen aan Gaverland NV.

Zitting achter gesloten deuren
15

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 29 juni 2016.
Kennisnemen van het verslag van de besloten vergadering van het BCSD van 29 juni,
13 juli, 27 juli, 10 augustus en 31 augustus 2016, het Vast Bureau van 20 juni, 22
augustus 2016 en het BCAB van 20 juni, 22 augustus 2016.
De raad neemt kennis van bovenvermelde verslagen.

16

SECRETARIAAT. Kennisnemen van de ingekomen stukken.
De raad neemt kennis van de ingekomen stukken.

17

PERSONEEL. Kim Saliën. Tijdelijke functie van diensthoofd van de
Sociale Dienst vanaf 1 augustus 2016.
Kim Saliën, statutair stafmedewerker welzijn, wordt tijdelijk belast met de functie van
hoofd Sociale Dienst met ingang van 1 augustus 20161.
Kim Saliën zal naast haar functie van hoofd Sociale Dienst nog stafmedewerkerstaken
op zich nemen.

18

PERSONEEL. Paul Van de Cruys. Kennisname oppensioenstelling vanaf 1
april 2017.
De Raad neemt kennis van en aanvaardt de pensionering vanaf 1 april 2017 van Paul
Van de Cruys vastbenoemd financieel beheerder.

19

DAGVAARDING X2

20

FINANCIËN. Bijkomende wettelijke hypotheek X3

21

FINANCIËN. Opheffing en doorhaling hypotheek X4

22

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld X5

23

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld X6

1

persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
3
persoonlijke gegevens verwijderd
4
persoonlijke gegevens verwijderd
5
persoonlijke gegevens verwijderd
6
persoonlijke gegevens verwijderd
2
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FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld X7

25

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld X8

26

ONINVORDERBAARVERKLARING X9

27

ONINVORDERBAARVERKLARING X10

28

ONINVORDERBAARVERKLARING X11

29

ONINVORDERBAARVERKLARING X12

30

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
De voorzitter beantwoordt de vragen van de raadsleden.
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