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OCMW GROBBENDONK

PROVINCIE
ANTWERPEN

OCMW
GROBBENDONK

ARRONDISSEMENT
TURNHOUT

RAADSVERGADERING VAN 11/02/2008 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
Delen Simonne - Voorzitter
Geyselings Carine, Van Goubergen Willy, Heylen Coopmans Paul, Wynens Lodewijk,
Willems Ludovicus, Van den Bulck Elisabeth, Gorremans Ronald, Cambré Walter raadsleden
Sledsens Jan - secretaris

01.
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 14 JANUARI 2008
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 14 januari 2008 worden éénparig goedgekeurd.
Raadslid Willems L. was verontschuldigd voor deze vergadering.

02.

ICT. DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT (
LASTVOORWAARDEN, WIJZE GUNNING, BESTEK EN TOEWIJZING) VOOR
HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT VOOR AUTOMATISCHE BACK-UP VAN
GEGEVENS VAN HET OCMW AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
GROBBENDONK.
De raad,
Gelet op het voorstel van het gemeentebestuur van Grobbendonk van januari 2008 om
gezamenlijk een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven voor de
aankoop van een automatisch back-upsysteem voor het gemeentebestuur en het OCMWbestuur;
Gelet op het lastenboek met nr. INF 08-01, opgemaakt door de ICT-verantwoordelijke van
de gemeente, dhr. Raoul Leysen;
Overwegende dat het bestuur een zo groot mogelijke veiligheid van back-upsysteem beoogt
door plaatselijk automatisch een back-up te nemen en tevens online de gegevens naar een
opslagcentrum te sturen;
Overwegende de geraamde kost voor een jaarlijkse licentie van 1.000,00 euro voor het
gemeentebestuur en 500,00 euro voor het OCMW en de onderhoudskost voor het
gemeentebestuur voor ± 4.000,00 euro per jaar en voor het OCMW: ±2.700,00 euro per jaar;
Overwegende dat het onderhoud minimaal betrekking dient te hebben op de aangekochte
hardware, de hardware in het opslagcentrum, 24u/24u online beschikbaarheid, controle op
dagelijkse back-up die een 100% accuraatheid beoogt, een beveiligde verbinding via Bilan,
bij defect van de harde schijf een vervanging en levering ter plaatse op het bestuur alsook
het terugzetten van gegevens;
Besluit: éénparig
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03.

De bevoegdheid voor de gunningsprocedure, de opmaak van de lastvoorwaarden en
de gunning over te dragen aan het gemeentebestuur van Grobbendonk.
Het bestek met nr. INF 08-01, opgemaakt door de ICT-verantwoordelijke van de
gemeente, dhr. Raoul leysen goed te keuren.
Afschrift van onderhavig besluit aan de ICT-verantwoordelijke over te maken.

DIENST OPVOEDINGSONDERSTEUNING. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK
REGLEMENT.

De raad,
Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement voor de dienst opvoedingsondersteuning;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 40;
Gelet op de oprichting van de dienst opvoedingsondersteuning, goedgekeurd in de raad van
14 mei 2007;
Gelet op het gunstig advies van het bestuur van de dienst opvoedingsondersteuning;
Overwegende het overleg met betrekking tot deze tekst met de verantwoordelijke van de
dienst opvoedingsondersteuning, de voorzitter, het hoofd van de sociale dienst, de
kwaliteitscoördinator en de secretaris;
Besluit éénparig het huishoudelijk reglement voor de dienst opvoedingsondersteuning, als
bijlage bij dit besluit, goed te keuren.
04.

KWALITEITSZORG. OPRICHTING WERKGROEP ‘OPDRACHTVERKLARING EN
STEUNRICHTLIJNEN’.
De raad,
Gelet op het voorstel van de voorzitter van het OCMW Simonne Delen om een werkgroep op
te richten voor de aanpassing van de opdrachtverklaring van het OCMW en een werkgroep
voor de herziening van de steunrichtlijnen van de sociale dienst;
Gelet op de toelichting door de kwaliteitscoördinator van het OCMW waarbij de noodzaak
wordt gesteld van een herziening van beide documenten naar aanleiding van de vernieuwing
van het bestuur;
Besluit: éénparig
Een werkgroep op te starten voor de eventuele aanpassing van de opdrachtverklaring van
het OCMW. Volgende personen zullen deel uitmaken van de werkgroep:
- Voorzitter Simonne Delen
- Secretaris Jan Sledsens
- Kwaliteitscoördinator Gerda Peeters
- Directeur rusthuis – RVT De Wijngaard Hans Devriese
- Hoofd van de sociale dienst Kris Dierckx
- Raadslid Carine Geyselings
- Raadslid Liesbeth van den Bulck
- Schepen van Sociale Zaken Maarten Wouters
art. 2 Een werkgroep op te starten voor de aanpassing van de steunrichtlijnen voor het
toekennen van financiële steun. Volgende personen zullen deel uitmaken van de
werkgroep:
- Voorzitter Simonne Delen
- Secretaris Jan Sledsens
- Kwaliteitscoördinator Gerda Peeters
- Hoofd van de sociale dienst Kris Dierckx
- Een maatschappelijk assistent
- Raadslid Carine Geyselings
- Raadslid Ronny Gorremans
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05.

MAALTIJDBEDELING. GOEDKEURING ADDENDUM BIJ HET LOPEND
CONTRACT TUSSEN HET OCMW EN MEDIREST VOOR DE BEREIDING VAN
MAALTIJDEN IN DE CENTRALE KEUKEN VAN HET RUSTHUIS - RVT DE
WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op het voorstel van addendum van 2/8/2007 bij het lopend contract tussen OCMW
Grobbendonk en Medirest voor bereiding van maaltijden in de centrale productiekeuken van
rusthuis – RVT De Wijngaard met levering aan huis;
Gelet op de basisovereenkomst tussen OCMW Grobbendonk en Medirest van 5 maart 2002;
Overwegende dat het steeds de bedoeling was van het bestuur om de bereiding en de
verdeling van de maaltijden in Grobbendonk vanuit het rusthuis – RVT De Wijngaard te laten
gebeuren;
Overwegende dat de capaciteit van de keuken van het rusthuis – RVT De Wijngaard
voldoende groot is om deze organisatie op te nemen;
Overwegende dat het bestuur opteert om maaltijden in de toekomst in ‘koude lijn’ aan huis te
bezorgen;
Besluit éénparig goedkeuring te verlenen aan het addendum van 2/8/2007 bij het lopend
contract tussen OCMW Grobbendonk en Medirest voor bereiding van maaltijden in de
centrale productiekeuken van rusthuis – RVT De Wijngaard met levering aan huis.

06.

TECHNISCHE DIENST. BEPALEN VAN DE GUNNINGSWIJZE EN VASTLEGGEN
VAN DE LASTVOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN NIEUWE
BESTELWAGEN.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 24,84§1;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, Hoofdstuk II, Afdeling 3,
artikel 17, §2, 1°a);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
inzonderheid artikel 120, eerste lid;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
inzonderheid artikel 3,§3;
Gelet op het meerjarenplan 2008 – 2011, goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk
welzijn dd. 10/12/2007 houdende investeringen voor de technische dienst van het OCMW;
Overwegende dat het noodzakelijk is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering
waarvan sprake in artikel 1;
Overwegende dat een voertuig voor bovenvermelde dienst noodzakelijk is voor de uitvoering
van de opdracht;
Overwegende dat het bestaande voertuig volledig versleten is;
Overwegende dat het geraamd bedrag voor de aankoop van dergelijke wagen 18.000,00
euro bedraagt;
Overwegende dat de gepaste kredieten ingeschreven zijn in het investeringsbudget van het
OCMW;
Besluit éénparig
art. 1 Er zal een opdracht worden gegund – waarvan het geraamd bedrag, het betreft een
raming die slechts indicatief is, bij benadering 18.000,00 euro zal bedragen – met als
voorwerp de hierna omschreven levering:
dienstvoertuig voor de technische dienst van het OCMW.
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De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure. Er zullen drie leveranciers geraadpleegd worden.
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal met een lening gefinancierd worden.
De als bijlage bij dit besluit opgenomen lastvoorwaarden worden goedgekeurd.
Aan vier garages een prijs op te vragen

07.

AANVRAAG BOUWVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN
KANTOORCONTAINERS OP GROND VAN HET OCMW.
De raad,
Gelet op de beslissing van de OCMW – raad van 13 november 2007 voor het plaatsen van
containers als tijdelijke werkruimte voor het strijkatelier;
Gelet op de verplichting om vóór de plaatsing over te gaan tot het indienen van een
bouwtoelating;
Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot het indienen van een aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat.
art. 2 Het volledig aanvraagdossier voor afhandeling over te maken aan Dienst
stedenbouw in Antwerpen.
08.

OFFERTEVRAAG VOOR HET DRUKKEN VAN DE AANGEPASTE
DIENSTENWIJZER VAN HET OCMW.
De raad,
Gelet op de noodzaak om de dienstenwijzer van het OCMW, een brochure met de
verschillende vormen van dienstverlening, aan te passen aan de actuele situatie;
Gelet op de taak van het OCMW om de inwoners van Grobbendonk te informeren over het
aanbod van de dienstverlening;
Besluit: éénparig
art. 1 Over te gaan tot de actualisering van de dienstenwijzer van het OCMW.
art. 2 Over te gaan tot prijsvraag bij drie drukkerijen, nl.:
Van Den Brande, Pulsebaan 48, 2242 Pulderbos
Drukkerij Bulckens NV, Grensstraat 9 2270 Herenthout
Drukkerij Maes, Everdongenlaan 15 KMO 3, 2300 Turnhout

09.
INFORMATIE VAN HET RUSTHUIS - RVT.
Directeur H. Devriese geeft informatie over de werking van het rusthuis:
Overlijden:
1 bewoner op 02/02/2008
Nieuwe opname(s): 1 bewoner op 24/01/2008 op kamer 3 op de afdeling Elzas
1 bewoner op 04/02/2008 op kamer 42 op de afdeling Provence
Wachtlijst:
Aanvragen eigen gemeente onmiddellijke opname
Waarvan dementerenden (afd.
Provence)
14
0
Aanvragen eigen gemeente niet-onmiddellijke opname
35
0
Kortverblijf:
18/01 – 21/01:
21/01 – 26/01:
01/02 – 18/02:
06/02 – 05/03:
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WERKING
Inspectie:
Op 31 januari 2008 werd, door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling
Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, het rusthuis per brief de vraag gesteld om schriftelijk
te antwoorden op de opmerkingen vermeld in het inspectieverslagen van het Agentschap.
De directie heeft antwoordt opgesteld en opgestuurd naar de dienst.
Wijziging van de wetgeving
(wijziging van besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1985 tot de vaststelling van de
normen waaraan een rusthuis dient te voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen.)
d.m.v. een nieuw besluit van 9 februari dat in werking treedt vanaf 1 juli 2007. De wijziging
heeft o.a. betrekking op het reglement van orde, schriftelijke overeenkomst, dagprijs en
facturatie.
De aangepast overeenkomst en het huishoudelijk reglement van orde zal op de volgende
raad voorgelegd worden.
Personeel:
Momenteel lopen er twee vacatures in het rusthuis:
1 halftijdse keukenhulp voor de vervanging van een keukenhulp die halftijds
loopbaanonderbreking heeft aangevraagd. Er kwamen reeds een 14-tal kandidaturen
binnen.
1 halftijdse ergotherapeute ter vervanging voor het zwangerschapsverlof van de titularis: één
ergotherapeute heeft haar kandidatuur gesteld.
Interieurbescherming:
Aangezien de muren in bepaalde kamers en in de leefruimte De Ton reeds aanzienlijk
beschadigd werden door rolwagens en meubilair wordt voorgesteld om op bepaalde plaatsen
muurbescherming te plaatsen. Er is aan de firma Hakoma (is de firma die hoekbescherming
geplaatst heeft in het dossier van de verbouwing) documentatie en prijs gevraagd.
Familieraad op 25 februari 2008
Op de agenda:
Tandarts : algemene controle
Rookruimte
Wijziging van de wetgeving die betrekking heeft op het RVO en overeenkomst.
Varia: met informatie over activiteiten, bijscholingen, familieavond, Medirest…
Viering 100-jarige op 14 oktober 2008
Aan de familie zal gevraagd worden wat zij verwachten van deze viering ( formule)
Evaluatie van voorbije activiteiten
5 februari: Carnavalbal:
Geslaagde activiteit met grote inbreng van vrijwilligers, familie en personeel
Komende activiteiten:
5 maart: terugkomdag vrijwilligers
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