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PROVINCIE
ANTWERPEN

OCMW
GROBBENDONK

ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN 13/02/2006 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
Simonne Delen - Voorzitter
Robrecht Peeters, Marcel De Rademaeker, Carine Geyselings, Maria Rijmen, Marleen
Van Hoof, Dirk Wouters, Koen Mertens, Christiane Claes - raadsleden
Jan Sledsens - secretaris

001.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 9 JANUARI 2006
De notulen van 9 januari 2006 worden éénparig goedgekeurd.

002.
STATUUT. AANPASSINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT.
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2001 houdende – administratief
statuut – wijzigingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking in het overlegcomité gemeente/OCMW dd. 15 juni 2001 en het
protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 27 juni 2001;
Overwegende dat een gelijkschakeling van het statuut gemeente en OCMW – personeel
noodzakelijk is;
Besluit: éénparig
art. 1. volgende wijziging aan te brengen aan het administratief statuut OCMW –
personeel:
Opheffing van de artikels 232 t.e.m. 239 in Deel VIII (preventieve schorsing) en van
de artikels 240 t.e.m. 257 deel IX (tucht)
art. 2. In de plaats van de opgeheven artikelen in deel VIII volgende zin op te nemen: “
Voor de preventieve schorsing wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen
van de Nieuwe Gemeentewet.
art. 3. In de plaats van de opgeheven artikelen in deel IX volgende zin op te nemen: “ Voor
de tucht wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Nieuwe
Gemeentewet.
art. 4. In artikel 162 van het administratief statuut wordt de opsomming van de eerste zin
aangevuld met “het kind van de persoon met wie hij/zij samenleeft”.
In de tweede zin van artikel 162 wordt het woord “thuis “ geschrapt.
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003.

GELDELIJK STATUUT. UITVOERING VAN ARTIKEL 11 VAN HET GELDELIJK
STATUUT BETREFFENDE TOEKENNING PRIVÉ - ANCIËNNITEIT.

Besluit: éénparig
art. 1 Kennis te nemen van het besluit van het Vast Bureau en goedkeuring te verlenen voor
uitbetaling van de regularisatie van de privé – jaren voor de personeelsleden van de
bijlage bij de beslissing van het Vast Bureau van 14 december 2005.
art. 2 Afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering over te maken aan loonsecretariaat
Schaubroeck en gewestelijk ontvanger Raf Jacobs.
art. 3 Onderhavig besluit zal via kennisgeving op de lijst aan de hogere overheid
overgemaakt worden.

004.
REGLEMENT CONTRACTUEEL PERSONEEL. AANPASSINGEN.
De raad,
Overwegende dat het reglement betreffende het contractueel personeel nog in
overeenstemming dient gebracht te worden met dit van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09 maart 2004 houdende reglement
contractueel personeel – aanpassingen;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 september 1997
houdende vaststelling van het reglement betreffende het contractueel personeel, gewijzigd
bij latere besluiten;
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 03/03/02004;
Overwegende dat het bestuur meermaals beroep moet doen op vervangingscontracten en
dat in vele gevallen hiervoor een vlugge oplossing dient gezocht te worden;
Overwegende dat het bestuur kan putten uit een pool van spontane vacatures en uit een
pool van personen die al een vervangingscontract hebben volbracht;
Overwegende dat het voor een vlot personeelsbeleid dan ook aangewezen is het reglement
betreffende het contractueel personeel aan te passen, zodat op een snelle manier kan
worden ingespeeld op de behoeften;
Besluit: éénparig
art. 1. Artikel 3 van het reglement betreffende het contractueel personeel te vervangen als
volgt:
De raad beslist of een betrekking wordt open verklaard. De open verklaarde
betrekkingen worden gepubliceerd in twee plaatselijk verschijnende kranten en/of de
VDAB databank. Het bericht vermeldt de te begeven betrekking, een samenvatting
van de functiebeschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, het
voornemen een wervingsreserve aan te leggen, de duur ervan, de wijze en uiterste
datum voor het indienen van de kandidaatstellingen, alsook de verplichting een
gewone kopie van het vereiste diploma, getuigschrift en/of brevet mee te sturen.

art. 2.

Voor vervangingscontracten kan onmiddellijk geput worden uit een aangelegde lijst
van spontane vacatures en /of personen die al met een goed resultaat een
contractuele functie (bv. een vroegere vervanging) hebben volbracht. Bij gebrek aan
kandidaten uit deze lijst zal het eerste lid worden toegepast.
Artikel 4 na de eerste zin te vervangen als volgt:
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−

Een gewone kopie van het vereiste diploma, getuigschrift en/of brevet bezorgd
hebben.

In geval een kandidaat wordt gevonden uit de lijst bedoeld in art. 3, tweede lid moet
de kopie binnen de 7 werkdagen bezorgd worden indien bij de spontane sollicitatie
geen kopie van het diploma werd bijgevoegd. In het geval het een kandidaat betreft
die al met een goed resultaat een contractuele functie (bv. een vroegere
vervanging) heeft volbracht, moet geen kopie van het diploma worden bezorgd.
De geslaagde kandidaten dienen volgende documenten voor te leggen, alvorens er
overgegaan wordt tot contractuele aanstelling en/of opname in de wervingsreserve:
−
−
−

Bewijs van goed zedelijk gedrag
Uittreksel uit de geboorteakte
Voor eensluidend verklaarde kopie van het vereiste diploma, getuigschrift
en/of brevet

Het bewijs van goed zedelijk gedrag mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien er
ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag de betrokkene een verklarende nota
voorleggen.
Een medisch geschiktheidbewijs moet worden voorgelegd vóór de contractuele
indiensttreding.
005.

VERBOUWING. VORDERINGSSTAAT NR 19 VAN DE FIRMA STALLO BVBA,
COLMANSTRAAT 46 TE 9270 KALKEN, VOOR WERKEN AAN 21 % VOOR EEN
BEDRAG VAN 663,54 €.

Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot goedkeuring en betaalbaar stellen van vorderingstaat nr. 19 voor
werken aan 21 % BTW van de firma Stallo bvba, Colmanstraat 46, 9270 Kalken voor
een bedrag van 663,54 euro, inclusief BTW.
art. 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs
overhandigd worden en aan de dienst administratie voor mandatering.
006.

VERBOUWING. VORDERINGSSTAAT NR 19 VAN DE FIRMA STALLO BVBA,
COLMANSTRAAT 46 TE 9270 KALKEN, VOOR WERKEN AAN 6 % VOOR EEN
BEDRAG VAN 7.374,74 €

Besluit: éénparig
art. 3 Over te gaan tot goedkeuring en betaalbaar stellen van vorderingstaat nr. 19 voor
werken aan 6 % BTW van de firma Stallo bvba, Colmanstraat 46, 9270 Kalken voor
een bedrag van 7.374,74 euro, inclusief BTW.
art. 4 Een afschrift van onderhavig besluit zal aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs
overhandigd worden en aan de dienst administratie voor mandatering.

007.

VERBOUWING. MEERWERKEN VOOR PLAATSEN OVERGORDIJNEN VOOR
DE NIEUWE ZITHOEKEN IN HET RUSTHUIS.

Besluit: éénparig
art. 1.
Gaat over tot de aankoop van brandvertragende gordijnen bij de firma VDS Decor,
den Abt 105 2340 Vlimmeren, voor een bedrag van 2380.55 € inclusief BTW.
art. 2.
Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid overgemaakt worde
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008.

VERBOUWING. AANKOOP VAN COMPUTERMATERIAAL VOOR DE BURELEN
VAN DE ADMINISTRATIE EN SOCIALE DIENST.

Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot de bestelling en aankoop van volgend ICT – materiaal bij CIPAL,
Cipalstraat 1 in Geel:
−
4 green pc’s met toetsenbord, kaartlezer en CD-RW/DVD, monitor,
diskettestation, bureautica en installatie voor een bedrag van 5.786,52 €,
excl. BTW
−
7 LCD schermen, 2 laserjet 2420n, 4 laserjet 1022n, 1 laserjet 2430 dtn
voor een bedrag van 6.663,19 € excl. BTW
art. 2 Over te gaan tot de bestelling en aankoop van volgend ICT – materiaal bij BIS,
Generaal de Wittelaan 17/1 in Mechelen:
−
1 Hitachi CPX 440W data/video projector, 1 plafondbeugel, 1 scherm en 2
luidsprekers en installatie voor een bedrag van 2.425 € exclusief BTW
art. 3 Afschrift van onderhavig besluit voor uitvoering en betaling over te maken aan de
dienst administratie om bij het mandaat te voegen en aan de gewestelijk ontvanger.

009.

VASTLEGGEN GUNNINGSWIJZE VOOR AANKOOP VAN
SCHROBZUIGAUTOMAAT VOOR OCMW EN RUSTHUIS.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 84,§1;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 22.01.1994),
inzonderheid Boek I, titel I en II art. 17 §2, 1ste a (B.S. 26/011996);
Gelet op het K.B. van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbaren werken;art. 39
Gelet op het K.B. van 26/09/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S. 18/10/1996)
Gelet op de noodzaak voor een bijkomende schuurmachine na de realisatie van de
verbouwing, de uitbreiding van de keuken en de vernieuwde personeelsaccommodatie;
Besluit: éénparig
art. 1 Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp: aankoop schrob-zuigmachine
art. 2 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels
art. 3 Dit besluit zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
worden.
010.

VASTLEGGEN LASTVOORWAARDEN VOOR AANKOOP VAN
SCHROBZUIGAUTOMAAT VOOR OCMW EN RUSTHUIS.

TECHNISCHE GEGEVENS
De volgende technische gegevens dienen opgegeven te worden:
− TOESTEL:
schrob/zuigmachine
− WERKBREEDTE:
minstens 430 mm
− ZUIGBREEDTE:
minstens 650 mm
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AFMETINGEN:
l x b x h:
GEWICHT:
kg
VOLTAGE:
230 V
OPGENOMEN VERMOGEN: W
GELUIDSNIVEAU:
db
NUTTIGE INHOUD SCHOONWATERTANK: liter
NUTTIGE INHOUD VUILWATERTANK:
liter
Wijze van scheiding (vuil/schoon) :
Aandrijving:
(geen/wiel/borstel/ beide)
Werksnelheid:
km/u
Materiaal chassis:
Materiaal tank:
Zuigvacuüm:
mbar
Theoretische capaciteit
m2 /h

max.: 130 x 770 x 110mm

PRESTATIES
De machine moet dagelijks ongeveer 600 m² verschillende soorten vloeren kunnen
schoonmaken.
De machine dient ontwikkeld te zijn voor de gemechaniseerde schoonmaak van gangen en
middelgrote ruimten.
De machine moet zowel voor harde als zachte ondergrond geschikt zijn.
De machine dient te werken met oplaadbare batterijen met lange levensduur.
Er dient een scheiding te zijn tussen de vuil - en schoonwatertank.
De machine moet zowel met pads als met borstels kunnen werken.
Het geluidsniveau mag de 70db niet overschrijden
De machine zal tijdens een op proefstelling getoetst worden op:
− De algemene afwerking
− De wendbaarheid
−

De volgende praktische aspecten:
− Het vullen en leegmaken van de tanks
− Het laadsysteem van de batterijen (aanduiding wanneer de batterijen dienen
opgeladen te worden)
− Het aanbrengen/verwisselen van pads/borstel(s)
− Het geluidsniveau (db)
− De overschakeling tussen vooruit en achteruit
− De bereikbaarheid van hoeken en kanten
− Het op – en afzetten en de eenvoudige bediening met Nederlandstalige
aanduiding of pictogrammen.
− De ergonomie voor de gebruiker
− Het schoonmaken van het toestel

Onderhoud/herstelling:
− De leverancier dient op te geven op welke wijze zijn toestel zal onderhouden worden;
hierbij dient hij ten minste op te geven:
− of hij over een eigen technische ploeg beschikt of niet
− welke de gemiddelde interventietijd is voor een herstelling
− welke soorten onderhoudscontracten hij voorstelt en tegen welke kostprijs
− De leverancier geeft de periode aan dat er gegarandeerd wisselstukken voorradig zijn
voor het betrokken toestel.
Levering:
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Het toestel dient door de leverancier geleverd te worden op de plaats aangeduid door de
verantwoordelijke van de technische dienst van het rusthuis.
Materialen van verpakking en(of) plaatsing worden door de leverancier mee
teruggenomen.
Bij de levering van het toestel worden 2 sets pads voor de verschillende vloeren
geleverd.

Waarborg:
Minimum 1 jaar volledige waarborg. De leverancier dient gedetailleerd op te geven wat in de
omniumwaarborg vervat zit (werkuren, materialen, voorrijkosten enz..)
Opleiding:
De leverancier moet conform de richtlijnen van de dienst preventie en bescherming opleiding
voorzien voor bediening van het toestel voor al het personeel van de poetsdienst.
Dienst preventie en bescherming:
Bij de levering en ten laatste bij het in dienst stellen, dient de leverancier de nodige
documenten en handleidingen voor de dienst preventie en bescherming af te leveren.
Ervaring:
De leverancier dient reeds enkele jaren ervaring te hebben met levering en onderhoud van
soortgelijke toestellen.
De leverancier zal een recente lijst met relevante referenties (minstens 5 ) opgeven voor het
op proef zetten van zijn toestel.
Facturatie:
− Facturatie geschiedt aan het rusthuis - RVT De Wijngaard en wordt gestuurd aan
onderstaand adres.
− Facturen worden in tweevoud ingediend met volgende vermeldingen:
− Naam en adres van de firma
− Btw nummer
− Post- of bankrekening
− Nummer van het factuur
− Nummer van aankoopbon
− “echt verklaard voor de som van ….euro” in letters
− datum en handtekening
− Onregelmatige of foutieve facturen zullen aan de leverancier teruggezonden worden. De
termijn waarvan sprake in artikel 15§2 van de bijlage aan het KB van 26/9/96 neemt
slechts een aanvang voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van de
regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden.

011.
JAARREKENING. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING 2004.
De raad,
−
Gelet op het schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling
binnenlandse aangelegenheden Antwerpen van 25 januari 2006 betreffende de
jaarrekening 2004;
−
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 89;
−
Gelet op het verslag van de externe auditcommissie over het boekjaar, afgesloten op
31/12/2004 van het OCMW van Grobbendonk van 09 januari ’06;
Besluit: éénparig
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art. 1 Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 18 januari ’06 houdende
goedkeuring van de jaarrekening 2004 van het OCMW van Grobbendonk.
art. 2 Kwijting te verlenen aan gewestelijk ontvanger Raf Jacobs over de in artikel 1
vermelde rekening.

012.

PATRIMONIUM. VERKOOP VAN TWEE PERCELEN GROND VAN HET OCMW
MET GEBOUWTJE IN DE BEUKENLAAN IN GROBBENDONK AAN C.V.
ZONNIGE KEMPEN IN WESTERLO VOOR DE PRIJS VAN 22.000,00 EURO.

Besluit: éénparig
art. 1 Gaat over tot goedkeuring van de verkoop van de in de motivering bij dit besluit
genoemde percelen en de door het Aankoopcomité van onroerende goederen te
Antwerpen voorgestelde aankoopakte.
art. 2 De voorzitter, de secretaris en de gewestelijk ontvanger volmacht te verlenen om in
naam van het OCMW van Grobbendonk de akte van eigendomsoverdracht te
ondertekenen.
art. 3 De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om inschrijving te nemen bij
de overschrijving van de akte.
art. 4 Onderhavige beslissing via kennisgeving aan de hogere overheid over te maken.

013.

ISOM. STANDPUNT OCMW M.B.T. DE TIJDELIJKE REORGANISATIE VAN DE
DIENST RECHTSHULP.

Besluit: éénparig
art. 1 Akkoord te gaan met het voorstel van OCMW Herentals om een overgangsperiode
van 2 jaar in te lassen en de vrijgekomen uren van mevr. V. Yskout in de besturen van
ISOM op te vullen met controle van dossiers op consumentenkrediet en vervanging
van afwezigheden.
art. 2 Het akkoord, zoals vermeld in artikel 1, binnen de 2 jaar terug te evalueren.
art. 3 De kosten à rato van de voorgestelde verdeelsleutel die voortvloeien uit deze
overgangsmaatregel worden door OCMW Grobbendonk ten laste genomen.
art. 4 Afschrift van onderhavig besluit aan OCMW Herentals over te maken.

014.

PATRIMONIUM. VERKOOP VAN OUD RUSTHUISMEUBILAIR.

015.
VRAGEN EN MEDEDELINGEN.
1. Kennisname van het definitieve inspectieverslag van het bezoek van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Inspectie en Toezicht Welzijn van 20/12/2005.
2. Kennisname van het verslag van 16 januari ’06 van de jaarlijkse rondgang van de
preventieadviseur, IDEWE, de directeur van het rusthuis – RVT en de secretaris.
3. Kennisname van de brief van het Rode Kruis Vlaanderen van 17 januari 2006
betreffende de storting van het rusthuis – RVT van 1.500 euro voor slachtoffers van de
aardbeving in Pakistan en India.
Dit schrijven wordt opgehangen of gepubliceerd in het krantje van het rusthuis.
4. Kennisname van de verrekeningen van studiebureau Steyaert en De Coster.
5. Kennisname van het schrijven van 16 januari 2006 houdende verslag van IOK
betreffende de jaarlijkse rondgang met arbeidsgeneesheer in rusthuis en administratief
centrum.
6. kennisname ontvangstmelding van het lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007 van het
OCMW van Grobbendonk door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdelinginspectie en toezicht welzijn, cel lokaal sociaal beleid van 07/02/2006.
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7. kennisname verslag bezoek brandweercommandant aan het rusthuis – RVT De
Wijngaard, van 8/2/2006.
8. Kennisname van het gratis aanbod van CIPAL, als nieuwjaarskadeau, van het
programma Ariadne light (waarde 1000 euro) met een jaarlijkse beheerskost van 20 euro.
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