001.

GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING.

002.

COMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING.
GOEDKEURING JAARACTIEPLAN 2005.
Besluit: éénparig
art. 1 Het jaaractieplan 2005 wordt goedgekeurd.
art. 2 Deze beslissing zal ter kennisgeving aan de interne preventiedienst, IDEWE en het CPB
overgemaakt worden.
003.

PROJECT NIJVERHEIDSSTRAAT.
GOEDKEURING GUNNING DER WERKEN EN AANDEEL IN DE KOSTEN VOOR
HET OCMW.
De raad,
- Gelet op het schrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd.
gesubsidieerde infrastructuur van 14 december 2004 betreffende wegen – en riolerings – en
omgevingswerken op de wijk “Nijverheidsstraat”, gunning der werken – besteknummer: IZ 3
– 04 – 037;
- Gelet op de openbare aanbesteding van 19/10/2004 door het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, afdeling gesubsidieerde infrastructuur met betrekking tot bovenvermeld
project;
- Gelet op de bieding van nv Marcel Nijs voor een bedrag van 224.783,82 euro, inclusief BTW;
- Gelet op het proces verbaal van de opening der biedingen op 19 oktober 2004
- Overwegende dat het aandeel van het OCMW van Grobbendonk in deze werken 6.203.91
euro bedraagt;
- Overwegende dat AOGGI 60% van de bebossing subsidieert ;
- Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk voor zijn aandeel subsidies kan bekomen ;
- Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 07 juni 2004
betreffende de aanvraag voor subsidiëring voor herbebossing van het perceel, kadaster
Grobbendonk, eerste afdeling, sectie A, nr.384b/3, groot 65 a, 24ca bij het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000
Brussel;
- Overwegende dat de sociale woningen in de Nijverheidsstraat betrokken zijn en dat de
tuinaanleg een aanvang neemt;
- Overwegende de overeenkomst met het OCMW bestuur van de vorige legislatuur om over te
gaan tot herbebossing;
Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot goedkeuring van de gunning der werken aan nv Nijs Marcel voor een
bedrag van 224.783,82 euro inclusief BTW.
art. 2 Gaat over tot het betaalbaar stellen van het aandeel voor het OCMW van Grobbendonk
voor een bedrag van 6.203,91 euro.
art. 3 Een uittreksel van onderhavig besluit over te maken aan :
–
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling gesubsidieerde infrastructuur,
Koning Albert II laan 20 bus 9
–
Sociale Woningbouwmaatschappij de Zonnige Kempen in Westerlo
004.

OMSLAGKOSTEN VAN WERKINGSUITGAVE VOOR GEWESTELIJK
ONTVANGERS VOOR HET DIENSTJAAR 1999.
De raad,
- Gelet op het besluit nr. 94 van de Gouverneur van de provincie Antwerpen van 17 januari
’05;
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Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 43 3de lid;
- Gelet op de bijdrage voor het OCMW van Grobbendonk in de werkingsuitgave voor
gewestelijk ontvangers voor het dienstjaar 1999 van 39.388,03 euro;
Besluit: éénparig
art. 1 De bijdrage in de werkingsuitgaven voor gewestelijk ontvangers van 39.388,03 euro voor
het dienstjaar 1999 betaalbaar te stellen
art. 2 Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs.
-

005.

OVEREENKOMST MET HET PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN M.B.T.
DE ELEKTRONISCHE SOCIALE KAART.
Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het
provinciebestuur van Antwerpen om de elektronische sociale kaart uit te bouwen.
art. 2 De in artikel 1 vermelde overeenkomst wordt onderschreven door de voorzitter en de
secretaris van het OCMW.
art. 3 Met de betreffende contactpersoon op het Provinciaal Gouvernement een afspraak te
maken voor de ondertekening van de in artikel 1 vermelde overeenkomst.
art. 4 Afschrift van onderhavig besluit voor kennisneming aan het provinciaal gouvernement
over te maken.
006.

GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN OVEREENKOMST VOOR
NOODOPVANG.
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de gebruiksovereenkomst voor noodopvang en het
huishoudelijk reglement, zoals voorgesteld door de sociale dienst van het OCMW.
art. 2. De in artikel 1 vermelde overeenkomst en het huishoudelijk reglement wordt in gebruik
genomen met ingang van 1 januari 2005.
art. 3. bij de in artikel 1 vermelde overeenkomst hoort een inventarislijst van de woningen
007.

GOEDKEURING DEELNAME AAN PROJECT " ‘T KLIKT VAN INFORMATEK
(VZW WEB) EN DE VDAB".
Besluit: éénparig
art. 1 Principiële goedkeuring te verlenen voor deelname aan het project “’t Klikt”.
art. 2 Met vzw Web een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor het in artikel 1
vermelde project.
art. 3 Goedkeuring te verlenen voor borgstelling voor de kosten van de aanschaf van een pc en
de bijhorende vorming m.b.t. bovenvermeld project.
art. 4 Aan de sociale dienst opdracht te geven om deze kosten in te brengen bij het Fonds
Sociale Participatie (KB 23/08/2004) voor de deelnemers vóór 30/04/2005.
art. 5 De coördinator tewerkstelling van de gemeenschappelijke dienst de opdracht te geven
om tezamen met de jurist een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, OCMW
en leefloongerechtigden uit te werken waarin de betalingsprocedure voor de aankoop van
een PC via dit project vastgelegd wordt.
008.

LAC.
GOEDKEURING VAN EEN GEDRAGSCODE.
De Raad,
- Gelet op de vraag van 18 januari 2005 van Iveg tot goedkeuring van de gedragscode voor
de lokale adviescommissie;
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Gelet op de Omzendbrief van 20 november 2001betreffende het recht op minimumlevering
van elektriciteit en de rol van de lokale adviescommissie;
- overwegende de noodzaak om te streven naar een vlotte en correcte werking van de lokale
adviescommissie;
Besluit: éénparig
art. 1. Gaat over tot de goedkeuring van de gedragscode van Iveg.
art. 2. Deze beslissing zal voor kennisgeving aan Iveg en aan de hogere overheid overgemaakt
worden.
-

009.

RUSTHUIS - RVT.
INFORMATIE OVER DE WERKING.
De directeur geeft de raadsleden informatie betreffende de werking van het rusthuis.
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
Niet dementen
Waarvan Dementen (Provence)
11
2
Aanvragen eigen gemeente niet-onmiddellijke opname
66 (4 koppels)
4
WERKING
Personeel
Examen voor halftijdse verzorgende:; uiteindelijk hebben 31 mensen hun kandidatuur gesteld.
Het examen is voorzien op 4 maart.
Inspectieverslag:
Op 29 oktober kregen wij de inspectie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het
ging hier om een dubbele inspectie, dus zowel ROB- als RVT-inspectie.
Zoals gevraagd door de inspectie is een remediëringsplan opgesteld en tijdig overgemaakt aan
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Erkenning RVT
A.h.v. een schrijven is er van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling
Verzorgingsvoorzieningen een brief gekomen met de verlenging van erkenning van het rh-RVt
de Wijngaard voor 25 rust- en verzorgingsbedden. De erkenning gaat in op 1/01/205 en loopt
tot en met 31/12/2007.
Verbouwing (stand van zaken)
Planning komende werken:
Normaal starten de schilderwerken vanaf maandag en deze zouden klaar zijn op het einde van
de week. De tijdelijke keuken zal toch nog in gebruik genomen worden op maandag 14 februari.
Op die dag zal de vaatwasmachine van de centrale keuken naar deze tijdelijke keuken
verplaatst worden door de firma Ecolab. Vanaf maandag 14 februari zal ook voor de eerste
maal het middageten betrokken worden vanuit het rusthuis van Hulshout. Deze maaltijden in
bulk worden door onze TD gehaald en door ons keukenpersoneel uitgeschept. Dezelfde dag zal
een groot deel van het materiaal vanuit de centrale keuken verhuisd worden naar de tijdelijke
keuken. Vanaf die dag zullen we ook niet langer van de diensten van Eric Lindeman (Medirest)
gebruik maken.
Voorbije activiteiten: evaluatie
30 januari:Actie Zuidoost Azië:
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Er hebben rond de 230 personen de actie gesteund en aan één van de wandelingen
deelgenomen. De opvang in het rusthuis van al deze mensen is vrij vlot verlopen; de algemene
reactie van de deelnemers was zeer positief. De actie heeft 1589 € opgebracht. Het resultaat
van de actie naar het personeel (maaltijdcheques) toe is nog niet gekend.
7 februari: carnavalbal
De respons was goed, de muziek kon wel beter.
010.
VERBOUWING VORDERINGSSTAAT NR.8 VAN DE FIRMA TEVEAN, ZELZATE
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring te verlenen en betaalbaar te stellen van vorderingstaat nr. 8 voor werken
aan 6 % BTW van de firma Tevean, Industriepark Rosteyne 6 in 9060 Zelzate voor een
bedrag van 26.607,83 euro, inclusief BTW
art. 2. Een afschrift van onderhavig besluit zal voor mandatering aan gewestelijk ontvanger Raf
Jacobs overhandigd worden en aan de dienst administratie
011.

VERBOUWING.
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN VOOR AANKOOP MEUBILAIR.
Besluit: éénparig
Enig artikel: Goedkeuring te verlenen van de lastvoorwaarden voor het lot meubilair bij de
verbouwing van het rusthuis – RVT De Wijngaard en de herbestemming van de
2de verdieping tot burelen voor de OCMW – administratie.
012.

VERBOUWING.
PUBLICATIE VAN DE ALGEMENE OFFERTEVRAAG BETREFFENDE AANKOOP
MEUBILAIR..
Besluit: éénparig
art. 1. Over te gaan tot de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen van de algemene
offertevraag voor projectfase 4, losse meubilering, bij project 2 “verbouwing bestaand
rusthuis”.
art. 2. de publicatie zal via internet gebeuren en zal twee maal verschijnen.
013.

AANPASSING VAN DE RAADSBESLISSING VAN 10 JANUARI 2005
BETREFFENDE DE VORDERINGSSTAAT NR 7 VAN DE FIRMA TEVEAN,
ZELZATE
Besluit: éénparig
art. 3. In artikel 1 van het besluit van 10 januari 2005 betreffende goedkeuring vorderingstaat 7
van de firma Tevean, het bedrag van 97.136,83 euro inclusief BTW, te wijzigen in
54.968,74 euro inclusief BTW.
art. 4. Het in artikel 1 vernoemde bedrag betaalbaar te stellen.
art. 5. Een afschrift van onderhavig besluit zal voor mandatering aan gewestelijk ontvanger Raf
Jacobs overhandigd worden en aan de dienst administratie.
014.

VERBOUWING.
VORDERINGSTAAT 10 VAN DE RUWBOUWWERKEN VAN FIRMA GEENEN,
HAM.
Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot aanvaarding en betaalbaar stellen van vorderingstaat 10 van aannemer
Geenen H., Mastentopstraat 2, 3945 uit Ham voor een bedrag van, voor het
gesubsidieerd gedeelte (werken aan 6% BTW) 4.566,67 euro inclusief BTW.
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art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering aan de ontvanger van het OCMW en
de dienst administratie te sturen.
015.

VORDERINGSTAAT VOOR LEVEREN EN PLAATSEN VAN KUNSTWERK BIJ
HET PROJECT VERBOUWING.
Besluit: éénparig
art. 3 Gaat over tot aanvaarding en betaalbaar stellen van factuur 01.2005 van 24/01/2005 van
aannemer Geenen H., Mastentopstraat 2, 3945 uit Ham voor een bedrag van 13.595,71
euro inclusief BTW 6%.
art. 4 Een afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering aan de ontvanger van het OCMW en
de dienst administratie te sturen.
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