Beslissingen OCMW-raad van woensdag 30 november 2016
1

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 25 oktober 2016.
Het proces-verbaal van de openbare zitting van 25 oktober 2016 wordt unaniem
goedgekeurd en ondertekend.

2

FINANCIËN. Kennisneming evaluatie RolMobiel 2014-2016. Stopzetting
deelname.
De raad neemt kennis van de evaluatie RolMobiel voor de periode 2014-2016 van
Welzijnszorg Kempen en beslist niet meer deel te nemen aan het initiatief rolmobiel.

3

FINANCIËN. Vaststellen van het gewijzigde Meerjarenplan 2014-2019
(tot jaar 2022) en het Budget 2017.
De raad stelt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 (tot jaar 2022) en het
OCMW-budget 2017 vast. Deze beslissing wordt u overgemaakt.

4

FINANCIEN. Voorstel tot verlenging van het indekkingssysteem van het
renterisico van leningen 1114 (aankoop gebouwen), 1103 en 1111 (bouw
nieuw woonzorgcentrum) tot 2021.
De raad beslist tot verlenging van het indekkingssysteem van het renterisico van
leningen 1114 (aankoop gebouwen), 1103 en 1111 (bouw nieuw woonzorgcentrum)
tot 2021.

5

LOGISTIEK. Samenwerking externe partner als ondersteuning bij klusen verhuisopdrachten. Goedkeuren overeenkomst.
De raad keurt de samenwerking met Milieu en werk vzw voor ondersteuning in klusen verhuisopdrachten ten voordele van specifieke taken en doelgroepen goed en
neemt kennis van de in de overeenkomst vermelde tarieven en mandateren
secretaris en voorzitter om de overeenkomst tot samenwerking van onbepaalde
duur te tekenen.

6

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Samenwerking groepsaankoop "Natuur- en
onderhoudswerken door doelgroepwerknemers regio Westerlo, Olen en
Herselt". Goedkeuring.
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst "Natuur- en onderhoudswerken
door doelgroepwerknemers regio Westerlo, Olen en Herselt' goed.

7

PERSONEEL. Arbeidsreglement OCMW-personeel en Instellingen.
Wijziging 4 - aanpassing raadsbeslissing 25.10.2016.
De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de raadsbeslissing van 25 oktober
2016.

8

PERSONEEL. Rechtspositieregeling OCMW-personeel en Instellingen.
Wijziging 9.
De raad keurt de wijziging en toevoeging van hoofdstukken en artikels in de
rechtspositieregelingen goed.
Deze beslissing wordt u overgemaakt.
• p. 1 van 4 •

9

PERSONEEL. Tewerkstelling stagiairs in het woonzorgcentrum.
Kennisname overeenkomsten.
De raad neemt kennis van de onderwijsinstellingen waarmee het woonzorgcentrum
overeenkomsten heeft i.v.m. de begeleiding van stagiairs met betrekking tot hun
schoolstage.

10

SECRETARIAAT. CIPAL DV. Algemene vergadering van 9 december
2016. Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het
OCMW op de algemene vergadering van 9 december 2016.
De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering. De
vertegenwoordiger van het OCMW of plaatsvervanger krijgt de opdracht zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van de OCMW-raad.

11

SECRETARIAAT. Intentieverklaring tot het oprichten van een
Zorgvereniging Kempen ter ondersteuning van de (residentiële)
ouderenzorg van de OCMW's en wzc Ter Kempen vzw. Geen deelname.
De raad is niet bereid om aan de verdere vormgeving van de Zorgvereniging
Kempen te participeren en beslist om de intentieverklaring niet te ondertekenen.

12

SECRETARIAAT. Raad van Beheer Welzijnszorg Kempen. Kennisname
verslag vergadering 14 september 2016.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de raad van
beheer van Welzijnszorg Kempen van 14 september 2016.

13

SOCIALE DIENST. Afbouw tweedehandsdienst.
De raad gaat akkoord om de tweedehandsdienst af te bouwen en erkent het belang
van de boodschappendienst voor het OCMW en haar cliënten en onderschrijft de
noodzaak om deze dienst te continueren.

14

STAF. Verslag dialoognamiddag OCMW's - welzijnsschakels.
De raad neemt kennis van het verslag van het dialoogmoment voor OCMW’s en de
plaatselijke Welzijnsschakelgroepen.

15

STAF. Welzijnszorg Kempen. Goedkeuring wijziging financiering
regionale dienst collectieve schuldenregeling en goedkeuring bijkomende
aanstelling halftijdse juridisch assistent.
De raad keurt de wijziging van de financiering van de regionale dienst collectieve
schuldenregeling goed en gaat akkoord met de bijkomende aanstelling van een
halftijdse juridisch assistent.

16

WOONZORGCENTRUM. Telefooninstallatie. Goedkeuren
lastvoorwaarden optimalisatie huurcontract via gemeentelijke ICT dienst.
De raad gaat akkoord met de voorwaarden die onderhandeld werden met Nextel,
de verlenging van het aangepaste contract voor een periode van 3 jaar en de
aankoop van de nieuwe toestellen voor LDC en sociale dienst.

17

Artikel 32. Dora Weckhuysen. In opvolging van mijn toegevoegd
agendapunt dd 25.10.2016 (personeelstekort in het WZC van het OCMW
van Westerlo), wordt beslist om dringend over te gaan tot de aankoop
van het hulpmiddel "Stalen verpleegster" (minstens 2 exemplaren) ter
ondersteuning van het verzorgend en verplegend personeel in het WZC
van het OCMW van Westerlo.
• p. 2 van 4 •

Toelichting:
De dringende en onmiddellijke aankoop van een extra "stalen verpleegster"
(kostprijs: +/- 6 à 8.000 euro per toestel) is tenminste nodig voor de eerste en
gelijkvloerse verdieping, zodat er per verdieping (51 bewoners) minstens 3
exemplaren aanwezig zijn. Deze twee extra toestellen moeten het
verzorgend/verplegend personeel ondersteunen zodat tijdverlies voorkomen wordt
en niet nodeloos van de ene zijde van de lange gang naar de andere kant moet
gelopen worden bij dringende verzorging. Slechts één verzorgende of
verpleegkundige staat om 17 hoogbejaarde, vaak immobiele personen te verzorgen
bij het slapengaan, in een korte tijdspanne van enkele uren.
Opname van de nodige kredieten in de Begroting 2017 en onmiddellijke aankoop van
tenminste twee toestellen.
Bespreking en beslissing.
Toegevoegd agendapunt van raadslid Dora Weckhuysen. Verschillende raadsleden
nemen deel aan het debat. Er wordt niet gestemd.

Zitting achter gesloten deuren
18

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 25 oktober 2016.
Kennisnemen van het verslag van de besloten vergadering van het BCSD van 12
oktober 2016 en 25 oktober 2016, het Vast Bureau van 17 oktober 2016, het BCAB
van 17 oktober 2016.
De raad neemt kennis van bovenvermelde verslagen.

19

SECRETARIAAT. Kennisnemen van de ingekomen stukken.
De raad neemt kennis van sommige ingekomen stukken aan de hand van het
bijgehouden register.

20

SECRETARIAAT. bdo Mens en samenleving 7 juni 2016. Kennisname
verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

21

SECRETARIAAT. bdo Organisatie 9 en 24 juni en 29 en 31 augustus 2016.
Kennisname verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

22

SECRETARIAAT. Managementteam 15 september 2016. Kennisname
verslag.
De raad neemt kennis van bovenvermeld verslag.

23

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld X1

24

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld Y2.

1
2

persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd

• p. 3 van 4 •

25

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld Z3

26

FINANCIËN. Collectieve schuldenregeling - gedeeltelijke kwijtschelding
schuld Z14

27

ONINVORDERBAARVERKLARING Z25

28

ONINVORDERBAARVERKLARING Z36

29

ONINVORDERBAARVERKLARING VERSCHILLENDE CLIËNTEN
VOLGENS ADVIES COMMISSIE TERUGVORDERINGEN.
De besluiten 23 t.e.m. 29 hebben betrekking op de persoonlijke levenssfeer van
cliënten en worden niet nader omschreven.

30

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
Er zijn geen vragen voor de voorzitter.

3

persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
5
persoonlijke gegevens verwijderd
6
persoonlijke gegevens verwijderd
4

• p. 4 van 4 •

