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Verontschuldigd:
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GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2010.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk 9 augustus 2010 worden éénparig goedgekeurd.
02

PRINCIPIËLE BESLISSING VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN
DIENSTENCENTRUM.
De raad,
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 52;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03.04.2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet 19.12.2008 betr. de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betr. het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie,
de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
Gelet op het initiële idee van het bestuur om in de toekomst een lokaal dienstencentrum in
Grobbendonk op te richten;
Gelet op het voorafgaand overleg met beleidsverantwoordelijken in de gemeente;
Gelet op het telefonisch contact met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waar men
meldt dat er voor Grobbendonk binnen de programmatie de mogelijkheid bestaat om een
lokaal dienstencentrum aan te vragen;
Gelet op de beslissing van de raad van 09/03/2009 houdende ‘PATRIMONIUM.
Principebeslissing voor herlokalisatie van de bejaardenwoningen, gelegen in de
Wijngaardstraat in Grobbendonk’;
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Overwegende dat de oprichting van een lokaal dienstencentrum binnen dit bouwwerk
eenvoudig is te integreren;
Overwegende dat bovenvermeld lokaal dienstencentrum zeer goed zou passen op de site
van het OCWM in de onmiddellijke nabijheid van bejaardenwoningen, een woonzorgcentrum
en aanleunwoningen;
Besluit: éénparig
art. 1 Principieel akkoord te gaan om de procedure voor aanvraag van een voorafgaande
vergunning en erkenning van een lokaal dienstencentrum te starten.
art. 2 Aan het College van Burgemeester en Schepenen goedkeuring te vragen voor het
oprichten van de in artikel 1 vermelde dienstverlening.
art. 3 Met het Agentschap Zorg en Gezondheid contact te nemen voor begeleiding bij de
procedure.

03
ISOM. BELEIDSPLAN
De voorzitter geeft kennis van de beleidsnota van ISOM in bijlage die aan de raad ter
discussie wordt voorgelegd.
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KAPEL. GOEDKEURING BESTEK VAN DE LENING VOOR RENOVATIE KAPEL.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art 52, 12°;
Gelet op de wet van 24/12/1993, art.17;
Gelet op het K.B. van 8/1/1996, art. 120;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door het O.C.M.W. in vergadering van 16
november 2009;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2010 door de gemeente in vergadering van
08/12/2009;
Gelet op het goedgekeurd investeringsbudget ;
Gelet op de gunning van de werken aan aannemer Dijckmans voor een bedrag van
90.463,11 euro, inclusief BTW;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 april om de werken
te financieren met een lening, waarbij aan drie banken een prijs zal worden gevraagd via
onderhandelingsprocedure;
Overwegende dat de renovatiewerken van de kapel gefinancierd moet worden met
leningsgelden zoals nader bepaald werd in het meerjarenplan en budget;
Besluit: éénparig
Enig artikel:

Het bestek 2010 Grob 1 goed te keuren en aan de betrokken financiële
instellingen over te maken, zijnde:
Dexia, KBC en Fortis BNP Paribas
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BUDGET. BUDGETWIJZIGING 2010-09/04.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art.159,156,150;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de opmerking door de brandweer in het verslag van de brandweercommandant van
23 maart 2006 betreffende de afwezigheid van een installatie gasdetectie;
Gelet op de goedkeuring door het Comité Preventie en Bescherming op het Werk van 5
november 2009;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 maart 2010
betreffende de aankoop en plaatsing van een gasdetectie systeem door de firma Entron
Technics NV, Atealaan 4 in 2200 Herentals voor een bedrag van 4.141,83 euro inclusief
BTW;
Gelet op het feit dat het een investering is in plaats van een exploitatie uitgave;
Gelet op het feit dat de gemeentelijke bijdrage hierdoor niet zal stijgen wegens financiering
eigen middelen;
Besluit:
art.1 Een nieuw investeringsbudget voor aankoop van een gasdetectie systeem te voorzien
van 4.141,83 euro en bijgevolg de budgetwijziging 2010-09/04 goed te keuren
art.2 Afschrift van onderhavige beslissing voor kennisname over te maken aan het
gemeentebestuur van Grobbendonk.
art.3 Afschrift van onderhavige beslissing voor uitvoering over te maken aan de financieel
beheerder van het OCMW.
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BUDGET. BUDGETWIJZIGING 2010-09/05.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art.159,156,150;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de primaire preventie van de
veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen van 09/02/2007;
Gelet op de installatie voorschriften van sanitaire leidingen waarin bepaald wordt dat het niet
toegelaten is om waterleidingen te plaatsen zonder kranen, die niet voorzien zijn van
terugslagkleppen;
Gelet op het feit dat de aankoop van 28 thermosstatische kranen een investering is;
Gelet op het feit dat de gemeentelijke bijdrage hierdoor niet zal stijgen;
Besluit: éénparig
art.1 Een nieuw investeringsbudget voor aankoop van thermosstatische kranen in het
woonzorgcentrum De Wijngaard bij de firma Schrauwen, Melkerijweg 12 in 2240
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Zandhoven te voorzien van 3810,19 euro inclusief BTW en bijgevolg de
budgetwijziging 2010-04/05 goed te keuren
art.2 Afschrift van onderhavige beslissing voor kennisname over te maken aan het
gemeentebestuur van Grobbendonk.
art.3 Afschrift van onderhavige beslissing voor uitvoering over te maken aan de financieel
beheerder van het OCMW.
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BUDGET. WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET 2010-09/01
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, art 156;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het voorstel tot budgetwijziging en interne krediet aanpassing, die de gemeentelijke
bijdrage niet laat stijgen, hierna als bijlage;
Overwegende dat een bijsturing van enkele rekeningen dient te gebeuren om de werking niet
in het gedrang te brengen:
Besluit: éénparig
Enig artikel: De als bijlage bij dit besluit gevoegde budgetwijziging en interne
kredietaanpassing die de gemeentelijke bijdrage niet doet stijgen, gunstig te
adviseren
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BUDGET. WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET 2010-09/02
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, artikel 156;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het voorstel tot budgetwijziging en interne kredietaanpassing, die de gemeentelijke
bijdrage niet laat stijgen, hierna als bijlage;
Overwegende dat een bijsturing van enkele rekeningen dient te gebeuren om de werking niet
in het gedrang te brengen:
Besluit: éénparig
Enig artikel: De als bijlage bij dit besluit gevoegde budgetwijziging en interne
kredietaanpassing die de gemeentelijke bijdrage niet doet stijgen, gunstig te
adviseren
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WZC. GUNNINGSWIJZE BEHEER KEUKEN WZC EN MAALTIJDEN AAN HUIS.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, Art. 52 12°;
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), art. 7
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Gelet op het K.B. van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het K.B. van 29/09/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbaren werken (B.S. 18/10/1996)
inzonderheid artikel 3, &1;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de diensten
waarvan sprake in artikel 1;
Overwegende dat de gepaste kredieten ingeschreven zijn in het exploitatiebudget;
Besluit: éénparig
art. 1 Er zal een opdracht worden gegund, waarvan het geraamd bedrag, het betreft een
raming die slechts indicatief is, bij benadering 210.000à 212.000 euro zal bedragen,
met als voorwerp de hierna omschreven diensten:
Voor de levering van voedingsmiddelen en voor het beheer van de centrale keuken
met voedingsvoorbereiding:
-

Voor de bereiding van maaltijden in de centrale productiekeuken van het
woonzorgcentrum De Wijngaard met levering aan huis.

art. 2 De opdracht waarvan sprake in artikel1 zal gegund worden bij algemene offertevraag,
volgens de hierna vermelde gunningscriteria:
-

De waarde van het voorgestelde dienstenpakket en van het organisatiemodel
gestaafd door een gedetailleerde uitwerking van het dossier, met garanties
voor de continuïteit van de dienstverlening.

-

De prijs

-

De instrumentaria waarmee de kwaliteit zal bewaakt worden en
gerapporteerd.

-

De logistieke ondersteuning o.m. door de districtmanager of operationele
manager
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WZC. GOEDKEURING LASTENBOEK BEHEER KEUKEN WZC EN MAALTIJDEN
AAN HUIS.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19 december 2008, 12°;
Gelet op het BVR van 03.04.2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en houdende diverse bepalingen betr. het personeel, de financiën en de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de toelichting van de directeur van het woonzorgcentrum De Wijngaard betreffende
het lastenboek, voor de uitbesteding van het beheer van de keuken en de aankoop
voedingsmiddelen en voor de bereiding van maaltijden in de productiekeuken van het
woonzorgcentrum met levering aan huis;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2010 betreffende
de vastlegging van de wijze van gunning;
Gelet op het voorgestelde lastenboek, hierna in bijlage;
Gelet op de mondelinge aanvullingen in de vergadering van 13/09/2010;
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Besluit: éénparig
art. 1 Goedkeuring van het lastenboek voor de uitbesteding van het beheer van de keuken
en de aankoop voedingsmiddelen en voor de bereiding van maaltijden in de
productiekeuken van het WZC met levering aan huis.
art. 2 Aan de directeur van het woonzorgcentrum de in artikel 1 vermelde opdracht te
publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.
art. 3 De datum voor het openen van de biedingen vast te leggen op vrijdag 29 oktober
2010 om 11 u. in het Forum.
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WZC DE WIJNGAARD. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN.
Directeur Hans Devriese geeft informatie over het woonzorgcentrum De Wijngaard:
Nieuwe opnames:
1 bewoner op 02/08/2010 op kamer 7
Volgende periodes voor Kortverblijf zijn vastgelegd:
23/07/2010-02/08/2010
04/08/2010-14/08/2010
16/08/2010-28/08/2010
13/08/2010-23/08/2010
02/09/2010-18/09/2010
03/09/2010-24/09/2010
Wachtlijst:
48 personen op dringende wachtlijst Grobbendonk, waarvan 14 O, 17 A, 8 B,4 C en 3 Cd.
Aantal bewoners met RVT-profiel; 38 (15 B, 8 C en 15 Cd)
WERKING
Empowerment: stand van zaken
De MDO’s verlopen zoals gepland; het 3de overleg heeft op 13/09 plaatsgevonden. Tot
hiertoe zijn er geen problemen tijdens het overleg zelf; uit het overleg komen erg nuttige en
bruikbare elementen die voor de bewoner in kwestie erg belangrijk zijn.
Op 11 oktober zal er een evaluatie gebeuren van het pilootproject en zal door de werkgroep
de volgende stappen bepaald worden.
Wijzigingen in de werking van de keuken
Nieuwe aanbesteding van de beheer van de keuken en de maaltijden aan huis. (zie apart
agendapunt)
Nieuwe opstart van de werkgroep dementenwerking:
Deze werkgroep werd opgestart door het team van het WZC en is samengesteld uit de
ergotherapeute, de hoofdverpleegkundige, de kwaliteitscoördinator, een medewerker van de
poetsdienst en de directie. De werkgroep kwam voor de eerste maal samen op 6
september.
Doelstelling werkgroep en verwachtingen van de leden
Deze werkgroep zal in eerste instantie zoeken naar nieuwe inzichten en werkmodellen m.b.t.
de omgang en de begeleiding van demente bewoners in een woonzorgcentrum.
Vanuit deze nieuwe inzichten zal een visie en een actieplan opgemaakt worden.
Voor de uitvoering van dit plan zal de samenstelling van de werkgroep nadien gewijzigd
worden; er zal voor de samenstelling van de operationele werkgroep beroep gedaan worden
op medewerkers (of eventueel familie) die dagdagelijks effectief met en voor de demente
bewoners werken.
De uiteindelijke doelstelling van de acties van de werkgroep(en) zal zijn: komen tot een
kwalitatief betere opvang, en begeleiding van demente bewoners.
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Terugblik op de voorbije activiteiten
6-10/09: vakantie aan zee:
Het verblijf van onze bewoners aan zee is op alle vlakken erg meegevallen
Komende activiteiten:
24/10: Breugheldag
De brieven met de vraag aan de lokale zelfstandigen voor tombolaprijzen werden vandaag
verstuurd. De handelaars van Grobbendonk die wensen te steunen, krijgen tot 8/10 de tijd
om prijzen binnen te brengen of aan te geven dat er een prijs ter ophaling klaarligt.
De raadsleden krijgen een lijst met de handelaars (incl. adres) van Grobbendonk en zullen
deze onderling verdelen. Vanuit het WZC zal binnen twee weken gebeld worden naar de
handelaars.
De brief aan de medewerkers met de vraag om te helpen werden vandaag ook verstuurd;
ook de raadsleden zullen een brief krijgen samen met een uitnodiging.
Tenslotte is ook de brief met de vraag voor sponsoring aan onze grotere leveranciers
vertrokken.
Op 12/10 komt de werkgroep nog eens samen voor de afspraken m.b.t de voorbereiding van
het Breugheldag
Enkele raadsleden merken op dat zij denken dat de besteding van de opbrengst naar de
Actie Pakistan, minder succes zal hebben dan wanneer de besteding integraal naar de
bewoners van het WZC zou gaan, zoals dit in het verleden het geval was.
Om de raadsleden in de toekomst mede een stem te geven in besteding, wordt
afgesproken om een dergelijk voorstel vanuit het team van het WZC eerst voor te leggen aan
de OCMW-raad alvorens een beslissing te nemen.
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MEDEDELINGEN.
De voorzitter stelt voor om de datum voor de nieuwjaarsbrunch vast te leggen op 23 januari
2011.
De secretaris vraagt een prijs bij het Aldhem hotel en legt het voorstel aan de raadsleden
voor in november a.s.
De voorzitter geeft inzage in het voorstel van architectonisch plan van het dienstencentrum
en de bejaardenwoningen.
Raadslid Willems merkt op dat de meters van de nutsvoorzieningen in aparte lokalen moeten
geplaatst worden (water, gas, elektriciteit).

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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