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NOTULEN - Publieke zitting 9 november 2015 - Goedkeuring

Dhr. Walter Cambré is op maandag 14/12/2015 door de voorzitter opgebeld met de melding
dat zij omwille van ziekte de raad niet zal kunnen bijwonen.
Walter Cambré zit als waarnemend voorzitter de vergadering voor.
De waarnemend voorzitter vraagt aan de raadsleden of de besprekingen van de OCMW –
raad (publieke en geheime zitting) dienen opgenomen te worden.
De raadsleden stemmen hiermee éénparig in.
De waarnemend voorzitter meldt dat er om hoogdringendheid 3 punten worden toegevoegd
aan de agenda:
16.1 PATRIMONIUM - Bejaardenwoningen - Herstelling dak Beukenlaan 11
Grobbendonk - Aanvaarde factuur.
16.2 LDC - Verlenging voorafgaande vergunning – Goedkeuring
26.1 GIFT - 250 euro
De raad stemt hiermee éénparig in.
De notulen van de openbare zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 9 november 2015 worden met
4 stemmen voor van Karin Vanluchene, Jozef Robbroeckx (NVA), Gino Van der Elst (SPa)
en Anne Appeltans – Janssen (CD&V)
4 onthoudingen van de Open VLD-fractie, Annie Van Goubergen (NVA) en Walter Cambré
(SPa)
goedgekeurd.
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BETALINGSMANDATEN - Goedkeuring

De raad,
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Lijst van betalingsmandaten, hierna als bijlage.
Nazicht door de raadsleden.
Juridisch kader
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Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Adviezen
Niet van toepassing
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
Financiële gevolgen/ visum: Niet van toepassing
Na stemming: éénparig
BESLUIT:
Artikel 1: De mandaten zoals voorgesteld door de financiële dienst goed te keuren en
betaalbaar te stellen.
Artikel 2: Aan de gewestelijk ontvanger opdracht te geven de bijhorende facturen te betalen.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
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Gewestelijk ontvanger
WZC - Mededelingen

De voorzitter geeft verslag van enkele activiteiten van het WZC:
Raadslid Anne Appeltans – Janssen meldt dat het ziekteverlof van de directeur verlengd is
tot en met 10 januari 2016.
Hans Devriese wordt gevraagd verder verslag te brengen:
Er zijn sinds vorige raad 5 overlijdens en 4 opnames.
Op dit ogenblik zijn er 3 kamers vrij maar tegen het einde van het jaar zullen deze terug
ingevuld zijn.
Bij de afdeling zorg zijn er erg veel zieken, nl.: 4 verpleegkundigen en 6 zorgkundigen.
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FINANCIEEL - Meerjarenplan 2014 -2019 versie 2016 - Vaststelling

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Het meerjarenplan 2014 –2019 versie 2016 werd binnen de meerderheid besproken op 1
oktober. Op 8 oktober werd het meerjarenplan overlopen tezamen met het managementteam
voor de opmaak van de beleidsdoelstellingen.
Op 16 oktober werd het voorlopig ontwerp aan de gemeente en de meerderheid gestuurd.
Op 19 oktober werden de laatste aanpassingen aan de meerderheid voorgelegd.
In zitting van 9 november werd het ontwerp MJP 2014 – 2019 versie 2016 door de raad voor
maatschappelijk welzijn vastgesteld.
Juridisch kader
Decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, titel IV, hoofdstuk II Strategische meerjarenplanning en art.270
Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten,
provincies en OCMW 's
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Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en
OCMW 's
Omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 tot aanpassing van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2016
Adviezen
Gunstig advies van het managementteam op 30 oktober 2015, als bijlage bij de notulen
Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2015, als
bijlage bij de notulen
Bijkomende motivering
Meerjarenplan 2014 –2019 versie 2016, als bijlage bij de notulen.
Bij de overschakeling van de NOB naar BBC werd er in de beginbalans ten onrechte een
vordering van 37,5 euro dubbel ingeschreven. Dit heeft als gevolg dat het budgettaire
resultaat zowel in het budget en het meerjarenplan 2014 – 2019 een verschil vertoont met
37,5 euro ten opzichte de effectieve vorderingen. Slechts bij de opmaak van de jaarrekening
2015 kan dit gecorrigeerd worden.
Financiële gevolgen/ visum:
Na stemming:
6 stemmen voor
2 tegen van Open VLD
BESLUIT
Artikel 1: Het meerjarenplan 2014 –2019 versie 2016 wordt vastgesteld
Artikel 2: Het meerjarenplan 2014 –2019 versie 2016 aan de gemeente over te maken
Artikel 3: Het meerjarenplan 2014 –2019 versie 2016 aan de provincie over te maken
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW - secretaris
Gewestelijk ontvanger/financiële dienst
Gemeente
Provincie
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FINANCIEEL - Budget 2016 - Vaststelling

De raad,
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Het budget 2016 werd binnen de meerderheid besproken op 1 oktober 2015
Op 8 oktober werd het budget overlopen tezamen met het managementteam voor de
opmaak
Op 16 oktober werd het voorlopig ontwerp aan de gemeenten en de meerderheid gestuurd
Op 19 oktober werden de laatste aanpassingen aan de meerderheid voorgelegd.
In zitting van 9 november 2015 werd het ontwerp budget 2016 door de raad voor
maatschappelijk welzijn vastgesteld.
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Juridisch kader
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, titel IV, hoofdstuk II Strategische meerjarenplanning en art.270;
Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten,
provincies en OCMW 's.
Ministerieel besluit van 01 oktober 2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en
OCMW 's.
Omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 tot aanpassing van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2016.
Adviezen
Gunstig advies van het managementteam op 30 oktober 2015
Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2015
Bijkomende motivering
Budget 2016, als bijlage bij de notulen
Bij de overschakeling van de NOB naar BBC werd er in de beginbalans ten onrechte een
vordering van 37,5 euro dubbel ingeschreven. Dit heeft als gevolg dat het budgettaire
resultaat zowel in het budget en het meerjarenplan 2014 – 2019 een verschil vertoont met
37,5 euro ten opzichte de effectieve vorderingen. Slechts bij de opmaak van de jaarrekening
2015 kan dit gecorrigeerd worden.
Financiële gevolgen/ visum:
De gewestelijk ontvanger wijst de raadsleden in zitting van 9 november op een mogelijke
indexaanpassing van de lonen en uitkeringen in de maand augustus 2016 welke financiële
consequenties kunnen hebben voor het budget 2016 en MJP 2016 – 2019.
Na stemming:
6 stemmen voor
2 stemmen tegen van de Open VLD fractie
BESLUIT
Artikel 1: Het budget 2016 wordt vastgesteld
Artikel 2: Het budget 2016 aan de gemeente over te maken
Artikel 3: Het budget 2016 aan de provincie over te maken
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW – secretaris, gewestelijk ontvanger/financiële dienst
Gemeente
Provincie
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OCMW - Raad en bijzonder comité - Vastleggen data 2016

De raad beslist éénparig de data voor de OCMW – raad en het bijzonder comité 2016 als
volgt vast te leggen:
OCMW RAAD
Maandag 18 januari
Maandag 15 februari
Maandag 14 maart
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Maandag 11 april
Maandag 9 mei
Maandag 13 juni
Dinsdag 12 juli
Maandag 8 augustus
Maandag 12 september
Maandag 10 oktober
Maandag 14 november
Maandag 12 december

Maandag 11 april
Maandag 9 mei
Maandag 6 juni
Maandag 4 juli
Maandag 1 augustus
Maandag 29 augustus
Maandag 26 september
Maandag 24 oktober
Maandag 21 november
Maandag 19 december

De OCMW raad zal vanaf januari aanvangen om 19.30 u.
De Bijzondere Comité’s beginnen om 18 u tenzij ze op een dag vallen dat er een OCMW
raad is. Dan vangen ze aan om 17 u.
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RANDSTAD - Interimkrachten - Kennisgeving

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
In de afdeling zorg van het woonzorgcentrum zijn er een aantal zieken die momenteel niet
vervangen worden.
De OCMW-raad besliste op haar zitting van 12 oktober 2015 om via Randstad een
verpleegkundige halftijds tewerk te stellen voor de periode die start na de beslissing van de
raad en tot 9 november 2015.
De OCMW-raad besliste op haar zitting van 12 oktober 2015 om via Randstad een
zorgkundige halftijds tewerk te stellen voor de periode van 1 maand.
Juridisch kader
Niet van toepassing
Adviezen
Het verslag van de hoofdverpleegkundige met de weergave van de inzet van interimwerkkrachten in de maand november.
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
Financiële gevolgen/visum
De financiering van de interim-vergoeding wordt gecompenseerd door de besparing door de
langdurige afwezigheden o.w.v. ziekte in de dienst zorg van het woonzorgcentrum.
BESLUIT
Artikel 1: De OCMW-raad neemt kennis van het verslag van hoofdverpleegkundige.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
Secretariaat
Directeur woonzorgcentrum
Gewestelijk ontvanger
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CADO - Overeenkomst thuishulp vzw - Aanpassing

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
De Voorzorg vraagt aan het OCMW van Grobbendonk om een lokaal ter beschikking te
stellen voor de opstart van een CADO. Een CADO biedt geïntegreerde opvang voor ouderen
en mensen met een beperking ter ondersteuning van de mantelzorg en langer thuis wonen.
Op dit moment is er in de gemeente Grobbendonk nog geen dagverzorgingscentra
gerealiseerd. Een CADO dient opgestart en aangestuurd te worden door een erkende dienst
gezins- en bejaardenhulp. De voorzorg wil de verdere uitwerking van dit project op zich
nemen waardoor er een minimale inspanning van het OCMW van Grobbendonk gevraagd
wordt.
Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, meer bepaald artikel 3 van de bijlage IX het
aantal dagverzorgingscentra waarin gesteld wordt dat elke gemeente minstens één
dagverzorgingscentra heeft
Adviezen
De voorzorg dient een subsidiedossier in
Het gebouw ter hoogte van Bergstraat 43 te Grobbendonk is geschikt voor de opstart van
een CADO
Overeenkomst opgemaakt tussen OCMW Grobbendonk en VZW Thuishulp, zoals terug te
vinden in bijlage
Bijkomende motivering
De noodzaak om een overeenkomst af te sluiten tussen het OCMW van Grobbendonk en De
Voorzorg waarin de terbeschikkingstellingsmodaliteiten met betrekking tot de infrastructuur
en de financiële afspraken worden opgenomen, zoals is terug te vinden in bijlage.
Het overleg tussen het OCMW van Grobbendonk en dhr Jan Anthonis van de Voorzorg op
12 oktober 2015
Financiële gevolgen/visum
In het nieuwe MJP is er een investeringsbudget van 52.000 euro voorzien
Na stemming:
6 stemmen voor
2 onthoudingen van Open VLD
BESLUIT
Artikel 1: De aangepaste overeenkomst met VZW Thuishulp goed te keuren. De aanpassing
luidt als volgt: in artikel 3 van de overeenkomst wordt het woord ‘thans’ vóór “toepasselijke
wetgeving” ingevoegd.
Artikel 2: De secretaris te gelasten met de verdere afhandeling van het sluiten van deze
overeenkomst
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW - secretaris
sociale dienst
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VIA4 - Restmiddelen - Besteding

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en
de non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4). Dit akkoord voorziet in de
mogelijkheid om door subsidiëring vanuit de VIA 4 middelen de koopkracht van de
medewerkers in de VIA diensten te verhogen. De verhoging kan via een bijdrage 2de
pensioenpijler en/of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques. Het bestuur tekende
hier op in en voerde een verhoging van de 2de pensioenpijler door met 2% voor de
contractuele personeelsleden die tewerkgesteld zijn op de VIA diensten. Een aantal besturen
gingen echter niet op dit aanbod in waardoor een significant deel van het beschikbare
bedrag niet opgenomen werd. Daarom werd een addendum bij het VIA 4 akkoord gevoegd
waardoor de restmiddelen jaarlijks proportioneel kunnen verdeeld worden onder de
rechthebbende besturen. De verdeling gebeurt in functie van het aantal personeelsleden in
de VIA diensten, de hoogte van de maaltijdcheque en de hoogte van de 2de pensioenpijler.
Het bestuur diende een aanvraag in, om de restmiddelen 2015 te bekomen. Op basis van de
aangeleverde gegevens heeft het bestuur recht op een geraamd bedrag van 1.573,77 euro
(uitbetaling in april 2016). Echter moeten deze middelen aangewend worden als een
bijkomend voordeel voor de individuele personeelsleden. Ze mogen niet gebruikt worden
voor kosten die men op basis van het rechtspositiebesluit of andere regelgeving moet
maken. De besteding van de middelen dient geformuleerd te worden in een protocol van het
bijzonder onderhandelingscomité en vóór 31 december 2015 aan de VIA dienst (gsd-v)
bezorgd worden.
Juridisch kader
Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA 4) van 31 mei 2013.
Addendum bij het VIA 4 akkoord van 4 juni 2014 waardoor de mogelijkheid geboden wordt
om de restmiddelen VIA 4 koopkracht over alle rechthebbende besturen te verdelen.
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 maatschappelijke zekerheid der arbeiders
en latere wijzigingen. Artikel 19 §2, 14° bepaalt de categorieën en maximumbedragen van
geschenken vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.
WIB 1992 (Wetboek van de Inkomstenbelastingen). Artikel 38 §1, 11° bepaalt de vrijstelling
van de sociale voordelen.
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en latere wijzigingen.
Adviezen
Protocol van akkoord van 20 november 2015.
Bijkomende motivering
Aangezien de restmiddelen momenteel toegekend worden gedurende de looptijd van het
akkoord (2013-2015) kan, rekening houdend met deze periode en het geraamde bedrag,
enkel een tijdelijk voorstel gedaan worden. Door de dienst HRM wordt het volgende voorstel
gedaan:
-

Grobbendonkse cadeaucheque als Sinterklaasgeschenk

Prioritaire beleidsdoelstelling: diensten en diverse leveringen

OCMW – raad 14/12/2015

Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk tel 014 50 81 10

8
Actieplan: nog op te nemen in budget 2016
Actie: te voorzien
Financiële gevolgen/visum
De uitgave van de Grobbendonkse cadeaucheques die geraamd wordt op 1.500 euro, en
het
resterend saldo van 73,77 euro wordt ingeschreven in het budget 2016.
BESLUIT éénparig
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de besteding van de restmiddelen VIA4 (2015) door
het verlenen aan alle personeelsleden van een Grobbendonkse cadeaucheque ter
gelegenheid van Sinterklaas, ter waarde van 15 euro per personeelslid. De cheques zullen
worden verleend in december 2016 voor zover het bestuur hiervoor de nodige VIA-middelen
ontvangt.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
Financieel beheerder
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EANDIS - Oplaadterminal - Aangepaste overeenkomst - Goedkeuring

De raad,
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
EANDIS kondigt in een schrijven van 26 juni 2015 aan dat ze de huidige overeenkomst met
het OCMW van Grobbendonk inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters
wenst op te zeggen in aanloop naar een vervangende overeenkomst;
Op 29 oktober 2015 stuurt EANDIS de nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van
oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en het bestuur.
Het bestuur zal voor het oplaadpunt 1.200 euro ontvangen in categorie 1 (openingsuren <
30u/week). Indien het meer dan 30 uur open is, kan het bijkomend 1.300 euro ontvangen.
Voor elke budgetmeter wordt 30 euro uitbetaald. De bedragen worden jaarlijks op de
verjaardag van de overeenkomst geïndexeerd.
Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/1/2003 met betrekking tot de sociale openbare
dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt, art. 14§2;
Besluit van de OCMW raad van 11/05/2009 houdende onderschrijven van de aangepaste
overeenkomst tussen het OCMW van Grobbendonk en IVEKA voor het plaatsen van een
oplaadterminal voor elektriciteit en gas in het sociaal huis van het OCMW van Grobbendonk;
Besluit van de OCMW raad van 09/06/2008 houdende goedkeuring addendum bij de initiële
overeenkomst in verband met oplaadpunten;
Besluit van de OCMW raad van 01/03/2004 houdende goedkeuring overeenkomst van
09/06/2008 tussen OCMW Grobbendonk en IVEKA aangaande de installatie van
oplaadterminals in de gebouwen van het OCMW;
Adviezen
Niet van toepassing
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
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Financiële gevolgen/ visum
De vergoeding is opgebouwd zodanig dat deze niet verder exponentieel kan stijgen.
Anderzijds garandeert EANDIS dat de vergoeding nooit minder kan zijn dan 80% van de
vergoeding die het OCMW ontving bij de jaarafrekening 2014-2015.
Alle kosten worden door Eandis gedragen;
BESLUIT éénparig
Artikel 1: Over te gaan tot onderschrijven van de aangepaste overeenkomst tussen het
OCMW van Grobbendonk en EANDIS m.b.t. de oplaadterminal voor elektriciteit en gas in het
sociaal huis van het OCMW van Grobbendonk.
Artikel 2: De overeenkomst na ondertekening door de voorzitter en de secretaris elektronisch
aan EANDIS te sturen via secretariaat@eandis.be .
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW - secretaris
Hoofd sociale dienst
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INFRAX - Oplaadterminal - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst Goedkeuring
De raad,
MOTIVERING
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Infrax kondigt in een schrijven van 23/09/2015 aan dat ze de huidige overeenkomst met het
OCMW van Grobbendonk inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters wenst
op te zeggen in aanloop naar een vervangende overeenkomst;
2. Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/1/2003 met betrekking tot de sociale openbare
dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt, art. 14§2;
Besluit van de OCMW raad van 08/02/2010 houdende het pprincipieel akkoord voor een
overeenkomst tussen INFRAX en het OCMW voor het plaatsen van een oplaadterminal voor
aardgas in het sociaal huis van het OCMW van Grobbendonk;
Besluit van de OCMW raad van 11/05/2009 houdende onderschrijven van de aangepaste
overeenkomst tussen het OCMW van Grobbendonk en IVEKA voor het plaatsen van een
oplaadterminal voor elektriciteit en gas in het sociaal huis van het OCMW van Grobbendonk;
Besluit van de OCMW raad van 09/06/2008 houdende goedkeuring addendum bij de initiële
overeenkomst in verband met oplaadpunten;
Besluit van de OCMW raad van 01/03/2004 houdende goedkeuring overeenkomst van
09/06/2008 tussen OCMW Grobbendonk en IVEKA aangaande de installatie van
oplaadterminals in de gebouwen van het OCMW;
3. Adviezen
Niet van toepassing
4. Bijkomende motivering
Niet van toepassing
5. Financiële gevolgen/ visum
Alle kosten worden door Infrax gedragen;

OCMW – raad 14/12/2015

Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk tel 014 50 81 10

10
BESLUIT éénparig
Artikel 1.

Over te gaan tot onderschrijven van de aangepaste overeenkomst tussen het
OCMW van Grobbendonk en Infrax m.b.t. de oplaadterminal voor elektriciteit en
gas in het sociaal huis van het OCMW van Grobbendonk.

Artikel 2.

De overeenkomst na ondertekening door de voorzitter en de secretaris aan Infrax
over te maken.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW - secretaris
Hoofd sociale dienst
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BEJAARDENWONINGEN - Overheidsopdracht - Bepalen gunningswijze en
goedkeuring lastvoorwaarden voor het plaatsen van hoogrendement gaswandketels in
één bejaardenwoning in de Beukenlaan in Grobbendonk.
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.
13

LDC - Opstart lokaal dienstencentrum - Stand van zake - Kennisname

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Op 9 maart 2015 nam de OCMW - raad een principiële beslissing om een lokaal
dienstencentrum op te starten.
Op 26 november 2015 bracht mevrouw Van Langenhove, van de Afdeling Woonzorg en
Eerste Lijn, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een inspectiebezoek om te bekijken of
de voorgestelde locatie geschikt is om een lokaal dienstencentrum in te realiseren. (kort
verslag in bijlage)
Juridisch kader
Woonzorgdecreet van 13/03/2009
Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (24/07/2009)
Adviezen
Op 4 mei 2014 gaf het College van Burgemeester en Schepenen gunstig advies voor de
opstart van een lokaal dienstencentrum op de locatie van het huidige sociaal huis.
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
Financiële gevolgen/visum
Niet van toepassing
BESLUIT
Artikel 1: de OCMW-raadsleden nemen kennis van de visie en de planning zoals deze
voorgesteld wordt door Hans Devriese. (zie bijlage)
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
Directeur lokaal dienstencentrum
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OCMW - Woonbeurs voor senioren en andervaliden - Verslag - Kennisname

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
De tijdelijke werkgroep voor de organisatie van de woonbeurs (bestaande uit de schepen
van senioren, de stafmedewerker Kempens Woonplatform, de seniorenconsulent, het hoofd
van de sociale dienst van het OCMW en enkele vrijwilligers), kwam 2 maal samen en
besliste om de beurs te houden op 10 november 2015 in de zaal De Volle Vaart. Op vraag
van de werkgroep contacteerde de seniorenconsulent de belangrijkste organisaties,
verenigingen en hulpverleners die in Grobbendonk en omgeving een belangrijke speler zijn
in de thuiszorg.
De woonbeurs vond plaats op 10 november 2015 in de zaal De Volle Vaart zoals voorzien.
Juridisch kader
Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en de uitvoeringsbesluiten.
Adviezen
De seniorenconsulent maakt ter plekke een evaluatie van de voorbije woonbeurs. Deze
evaluatie is het resultaat van evaluatiegesprekken met de vrijwilligers en leden van de
seniorenadviesraad die aanwezig waren op beurs.
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
Financiële gevolgen/visum
Zowel in de gemeente als het OCMW werd voor de organisatie van de beurs een budget van
1000 euro voorzien (OCMW -raad van 8/12/2014)
Van de gemaakte kosten werd een overzicht gemaakt (zie in bijlage de factuur van de
brouwer)
BESLUIT
Artikel 1: De OCMW - raad neemt kennis van de evaluatie van een woonbeurs voor ouderen
en andersvaliden.
Artikel 2: de secretaris dankt de seniorenconsulent voor de grote inzet, het succes dat hij met
de beurs behaalde en de goede samenwerking met de gemeente.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
Seniorenconsulent
Gemeente
15

SD - Minimale levering aardgas voor winterperiode 2015 - 2016 - Goedkeuring

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Omzendbrief van de Vlaamse Regering, Koning Albert II-laan 19 bus 11 in 1210 Brussel
houdende de tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 20152016.
Juridisch kader
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Het BVR van 19 november 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 maart 2009 houdende algemene bepalingen van het energiebeleid
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s
Adviezen
Bijkomende motivering
Met deze regeling heeft het OCMW een middel om gezinnen die de middelen ontberen om
de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen
in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter
beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart
De ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ is enkel van toepassing voor de periode
van 1 december 2015 tot en met 29 februari 2016
Hulpvragen kunnen komen ofwel van de cliënt ofwel via een lijst van de netbeheerder
waarbij het OCMW nadien de cliënt dient te contacteren
De procedure 2015 – 2016 in bijlage bij de omzendbrief van minister Turtelboom
Financiële gevolgen/visum
70% van die tussenkomst ten laste valt van de netbeheerder. Het resterende bedrag kan het
OCMW na de winter terugvorderen van de cliënt of zelf ten laste nemen.
BESLUIT éénparig
Artikel 1: Het OCMW engageert zich voor de ‘Vlaamse regeling ‘minimale levering aardgas’
en kan vanaf 1 december 2015 een financiële tussenkomst toekennen aan mensen die in de
kou zitten en geen geld hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden
Artikel 2: Het OCMW doet na elke aanvraag een sociaal onderzoek en kent aan behoeftigen,
op basis van een tabel en eventueel gekoppeld aan voorwaarden, een financiële
tussenkomst toe een minimaal comfort garandeert waarbij maximum 70% van die
tussenkomst ten laste valt van de netbeheerder. Het resterende bedrag kan het OCMW na
de winter terugvorderen van de cliënt of zelf ten laste nemen.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
sociale dienst
16
PRESENTIEGELDEN - Eenmalige teruggave presentiegelden van het bijzonder
comité
Bespreking:
Raadslid Marianne Verhaert stelde tijdens één van de bijzonder comité’s voor om het
presentiegeld af te staan om zo meer hulpbehoevenden te ondersteunen.
Raadslid Anne Appeltans-Janssen zegt dat het de raadsleden vrij staat om een gift te doen
aan het OCMW. Deze dient wel door de OCMW raad aanvaard te worden.
Een gift kan, indien gewenst, anoniem behandeld worden.
16.1 PATRIMONIUM - Bejaardenwoningen - Herstelling dak Beukenlaan 11
Grobbendonk - Aanvaarde factuur.
De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
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Er werd een lek in de dakbedekking van de bejaardenwoning in de Beukenlaan nr. 11
vastgesteld. Na enkele herstellingen door de eigen technische dienst blijft de lek in het dak
met overlast tot gevolg voor de bewoonster. Om verdere schade te voorkomen moet dit
dringend hersteld worden.
Juridisch kader
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006; art 26 § 1 en het KB plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 art. 105 §4 (aanvaarde factuur) en
art. 110.
Adviezen
Bijkomende motivering
De Firma Kenis, Sassenhout 10 te 2290 Vorselaar heeft een offerte binnengebracht voor
3.265,91 euro inclusief BTW. De herstelling betreft het plaatsen van een folie over het
bestaande dak met de nodige afwerking. (offerte in bijlage)
De Firma 2VANO bvba, Ossemeer 72 te 2440 Geel voert de werken uit ten bedrage van
6.206,30 euro inclusief BTW. De herstelling betreft het verwijderen van de oude roofing en
dakranden en het plaatsen van twee nieuwe lagen roofing met bijhorende afwerking (offerte
in bijlage)
De firma All Dakconstruct BVBA, Antwerpsesteenweg 334, 2390 Malle vervangt de
bestaande dakbedekking voor de prijs van 11.660 euro inclusief BTW 6%. De vervanging
houdt in een onderlaag (De Boer OXI DEbo Base 3 T/F V50 3mm) en een toplaag (De Boer
High Tech 4.2mm) en polyester of aluminium dakrandprofielen. De stortkosten van 180€/ton
niet inbegrepen.
Financiële gevolgen/visum
Aangezien het om een herstelling gaat van een bestaand gebouw wordt deze kost geboekt
op de volgende budgetsleutel: 2015/6103000/02/0950/ - Onderhoud en herstel van
gebouwen/Ouderenwoningen. Dit budget zal verhoogd moeten worden via een interne
kredietaanpassing.
Na stemming:
éénparig
BESLUIT
Artikel1
Goedkeuring te verlenen aan de offerte van firma 2VANO bvba, Ossemeer 72
te 2440 Geel voor een bedrag van 6.206,30 euro inclusief BTW.
Artikel 2
Aan de administratie opdracht te geven om de in artikel 1 vermelde werken zo
spoedig mogelijk te laten uitvoeren.
Artikel 3

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

Gewestelijk ontvanger
Ploegbaas technische dienst
16.2

LDC - Verlenging voorafgaande vergunning - Goedkeuring

De raad
MOTIVERING
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
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Het OCMW van Grobbendonk diende op 28 oktober 2010 en aangevuld op 21 november en
1 december 2010 een ontvankelijke aanvraag in voor het verkrijgen van een voorafgaande
vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in de Schransstraat 51, 2280
Grobbendonk.
Deze voorafgaande vergunning voor de exploitatie van een LDC is geldig voor 5 jaar loopt
ten einde op 13 januari 2016. Er kan eenmalig een verlenging aangevraagd worden vóór het
verstrijken van deze periode van vijf jaar.
Juridisch kader
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het
verlenen van een voorafgaande vergunning voor sommige woonvoorzieningen.
Adviezen
Het OCMW van Grobbendonk heeft in haar besluit van de OCMW -raad van 9 maart 2015
beslist om een lokaal dienstencentrum op te starten in bestaande infrastructuur.
Bijkomende motivering
Niet van toepassing
Financiële gevolgen/visum
Niet van toepassing
Na stemming:
6 stemmen voor
2 onthoudingen van Open VLD
BESLUIT
Artikel 1: een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de voorafgaande vergunning in te
dienen bij het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
OCMW - secretaris
Directeur lokaal dienstencentrum
Gemeente
17

PUBLIEKE ZITTING - Mededelingen

De wnd.voorzitter geeft kennis van:
Het schrijven van IBZ, Wetstraat 18 in 1000 Brussel betreffende de vraag naar bijkomende
LOI plaatsen.
Het schrijven van VZW 18 Neteland, Smidstraat 173 in 2590 Berlaar betreffende terrein
Eisterlee
Voorstel: Aanleg BMX circuit – Eisterlee Sport
Uittreksel uit de notulen van het CBS van 23 november 2015 betreffende: Verklaring van
burgemeester tegen kinderarmoede – goedkeuring

secretaris,

wnd voorzitter,

Jan Sledsens

Walter Cambré
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