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AANSTELLING COACH EN BEMIDDELAAR TOT UITVOERING VAN HET OP
15.6.2015 GOEDGEKEURDE
ACTIEPLAN.
Vervangend voorzitter Walter Cambré zit de vergadering voor. Hij vraagt of de gesprekken
moeten opgenomen worden. De raad vindt dit niet nodig.
De raad,
Aangezien er onder het personeel van het OCMW er gepolariseerde spanningen blijven
bestaan, en niet in het minst binnen het woonzorgcentrum;
Dat zulks dreigt de werking en de dienstverlening in het gedrang te brengen, indien er niet
snel kan geremedieerd worden.
Aangezien het in eerste orde gaat om een probleem psycho-sociaal welzijn, en niet om een
sociaal conflict;
Dat op 15.6.2015 de Raad reeds een actieplan vastlegde, en er een externe instantie diende
gezocht te worden, die als bemiddelaar en coach kon fungeren;
Dat Mevrouw PATTYN tot tweemaal toe heeft laten weten het door de Raad vastgelegde
actieplan als dusdanig niet te kunnen uitvoeren;
Dat bij voorrang tot aanstelling van een externe instantie als bemiddelaar en coach dient te
worden overgegaan;
Dat gelet op de reeds eerder ontvangen offerte en de mededeling ervan n.a.v. de Raad van
14.9.2015 dergelijke instantie beschikbaar is, en in het belang van het welzijn van het
personeel en de werking van diensten tot aanstelling van genoemde offerte-indiener dient
overgegaan te worden.
Dat na onderhandeling met de betrokken firma deze pas in 2016 zal factureren. Indien de
opdracht voortijdig wordt beëindigd een verrekening zal gebeuren volgens regie – uren.
De gewestelijk ontvanger antwoordt in een mail van 24/09/2015 dat hij geen visum kan
afleveren.
Besluit : éénparig
Artikel 1
De opdracht voor de aanstelling van coach en bemiddelaar voor het OCMW
van Grobbendonk toe te wijzen aan de firma Stanwick Management
Consultants te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 20, Axxes Businesspark,
Gebouw B, en dit aan de voorwaarden zoals bepaald in het bestek en
aangegeven in het voorstel.
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Artikel 2

Artikel 3

De opdracht door de in artikel 1 vermelde firma gebeurt voor de globale prijs
van 55.200 euro exclusief BTW tenzij de opdracht voortijdig wordt stopgezet,
dan gebeurt een verrekening volgens regie- uren aan 230 euro per uur,
exclusief BTW.
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Burgemeester, de
Gouverneur, IDEWE en de dienst Toezicht Welzijn op het Werk Antwerpen.
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