Beslissingen OCMW-raad van woensdag 28 juni 2017
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SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 24 mei 2017.
De notulen van de openbare vergadering van 24 mei 2017 worden unaniem
goedgekeurd.

2

SOCIALE DIENST. Kennisname aanbod kortingenbeleid vanuit
Kringwinkel Zuiderkempen aan OCMW’s.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het aanbod kortingenbeleid
vanuit Kringwinkel Zuiderkempen naar de OCMW's.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord dat OCMW Westerlo beroep
kan doen op het aanbod kortingenbeleid van Kringwinkel Zuiderkempen.
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STAF. Organisatiebeheersing. Kennisname rapportage.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarlijkse rapportage
organisatiebeheersing.
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STAF. Principieel akkoord uitwerking samenwerkingsovereenkomst
VDAB-OCMW Herselt, Hulshout, Westerlo.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat principieel akkoord met het uitwerken
van een samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van Herselt,
Hulshout, Westerlo en de VDAB via een werkgroep vanuit Herselt, Westerlo en
Hulshout in samenwerking met VDAB.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om volgende personen af te
vaardigen in de werkgroep voor Westerlo: Bruno Liekens, trajectbegeleider en Kim
Saliën, stafmedewerker welzijn.
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WZC. Vraag tot indiening van voorlopige erkenningsaanvraag voor 11
bijkomende RVT bedden met ingang vanaf 01.07.2017.
De Raad van Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de aanvraag van 11
bijkomende RVT bedden met ingang vanaf 01.07.2017.
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Artikel 32. Dora Weckhuysen. Aankoop mobiele airco-toestellen om te
plaatsen in de kamers van de bewoners in het WZC ikv de verhoging van
het wooncomfort en het aangenamer maken van de temperatuur in de
slaapruimten voor de bewoners en het personeel van het WZC die zware
arbeid moeten verrichten in nu te warme/hete omstandigheden.
Toelichting
In de gangen en de kamers van het WZC is het momenteel snikheet. De
temperaturen zijn ondragelijk hoog en lopen in de kamers hoog op ...zeker na enkele
dagen van aanhoudende hitte (volgens metingen van een gebruiker zijn de
temperaturen zeer hoog!).
Het WZC werd in 2013 in gebruik genomen en de gebruikers stellen vast dat de
temperaturen in het WZC in de zomer regelmatig heel hoog oplopen (vooral op de
tweede verdieping en de Zuidgerichte kamers maar ook in de andere kamers zijn de
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temperaturen hoog; temeer daar er onvoldoende kan verlucht worden gezien slechts
het kleine raampje hiervoor kan gebruikt worden).
Bovendien is inmiddels geweten dat in de toekomst hittegolven frequenter zullen
voorkomen.
In dat opzicht wordt het voorstel gedaan om minstens een 10-tal mobiele aircotoestellen aan te schaffen die dan dagelijks in de kamers van de bewoners afwisselend
kunnen geplaatst worden (tijdens hun afwezigheid) om de temperaturen te verlagen
zodat de temperaturen tijdens de nacht aangenamer/leefbaar worden.
Voorstellen:
 onderzoek van de hitteproblematiek op korte termijn en gepaste
maatregelen; indien dit onderzoek werd aangevat: wat zijn de acties en
maatregelen die zullen genomen worden op korte en lange termijn
 aankoop van minstens 10 toestellen die onmiddellijk in gebruik kunnen
genomen worden (4 voor het gelijkvloers, 4 voor de eerste verdieping, 2
voor de tweede verdieping)
Gezien het Begrotingsoverschot op de rekeningen 2016 (zowel op het
investeringsbudget als op het werkingsbudget) zijn er voldoende Begrotingsmiddelen
ter beschikking om dergelijke uitrusting op korte termijn aan te kopen of te leasen.
Noot: de Begroting 2017 zal sowieso worden aangepast ikv de opname van het
overgedragen Investeringssaldo 2016 en dat kan deels ingezet/aangewend worden
voor de aankoop van mobiele airco-toestellen.
Bespreking en toelichting van beide punten.
Beslissing.
Verschillende leden nemen deel aan het debat van het toegevoegde punt van raadslid
Dora Weckhuysen.
Er werd niet gestemd.

Zitting achter gesloten deuren
7

SECRETARIAAT. Proces-verbaal van de besloten vergadering van de
raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 mei 2017.
Goedkeuring.
Het proces-verbaal van de besloten zitting van de raad van 24 mei 2017 wordt
goedgekeurd.
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SECRETARIAAT. Vergadering van het BCSD van 12 april, 26 april en 10
mei 2017. Kennisname verslag.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het BCSD van 12 april, 26 april en
10 mei 2017.
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SECRETARIAAT. Vergadering van Vast Bureau van 18 april 2017 en het
BCAB van 18 april 2017. Kennisname verslag.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het Vast Bureau van 18 april 2017
en het BCAB van 18 april 2017.
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SECRETARIAAT. Managementteam 20 april 2017. Kennisname verslag.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van het
managementteam van 20 april 2017
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SECRETARIAAT. BDO Mens en Samenleving van 9 mei 2017.
Kennisname verslag.
De raad neemt kennis van het verslag van het bdo Mens en Samenleving van 9 mei
2017.
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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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