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RAADSVERGADERING VAN 09/01/2012 PUBLIEKE ZITTING
Aanwezig:
Delen Simonne - Voorzitter
Geyselings Carine, Van Goubergen Willy, Wynens Lodewijk, Willems Ludovicus, Van den
Bulck Elisabeth, Gorremans Ronald, Cambré Walter, Cateau Lutgart - raadsleden
Sledsens Jan - secretaris
Verontschuldigd:
01
GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 27 DECEMBER 2011.
De notulen van de publieke zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Grobbendonk van 27/12/2011 worden éénparig goedgekeurd.
02
FINANCIEEL. KWARTAALRAPPORTERING.
De raad,
Gelet op het OCMW – decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 167-168;
Gelet op het BVR 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 kwartaalrapport, als bijlage bij dit besluit:
1. Financiële rapportering.
2. Interne audit:
a) 091-0181865-19 rekening LOI
b) Provisierekening WZC
c) Beheer zakgelden bejaarden.
3. Visa verleend in 2011
4. Vorderingen sociale dienst
Gelet op de mondelinge toelichting door financieel beheerder Johan Leys;
Besluit: éénparig
Enig artikel: kennis te nemen van de financiële rapportage van het vierde kwartaal van
financieel beheerder, gewestelijk ontvanger Johan Leys.
03

INTERN CONTROLE EN OPVOLGINGSSYSTEEM. KWARTAALOVERZICHT
DOOR DE KWALITEITSCOÖRDINATOR.
De raad,
Gelet op de opvolging per kwartaal van de beleids- en operationele doelstellingen;
Gelet op de toelichting aan de OCMW – raadsleden door de kwaliteitscoördinator, Gerda
Peeters;
Besluit: éénparig
Enig artikel: kennis te nemen van de stand van zaken van realisatie van de beleids- en
operationele doelstellingen van het vierde kwartaal van 2011.
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04

KWALITEITSZORG. EINDRAPPORT OVER DE TEVREDENHEIDSMETING BIJ
CLIËNTEN VAN HET SOCIAAL HUIS.
De raad,
Gelet op de beslissing van het vast overlegcomité kwaliteitszorg van het OCMW van
Grobbendonk om een tevredenheidsmeting bij gebruikers van de sociale dienst uit te voeren;
Gelet op het eindrapport van het CAF van 2004;
Gelet op de eerste tevredenheidsmeting bij cliënteel van de sociale dienst in 2005;
Overwegende dat bovenvermelde meting een nulmeting was;
Overwegende dat bij de huidige meting dezelfde vragen werden gesteld om een goede
vergelijking te kunnen maken;
Overwegende de zeer grote tevredenheid bij de cliënten van de sociale dienst;
Besluit: éénparig
art. 1 Kennis te nemen van de goede resultaten van de tevredenheidsmeting bij gebruikers
van de sociale dienst.
art. 2 De medewerkers van de sociale dienst en het onthaal in het sociaal huis te feliciteren
met de behaalde resultaten.
art. 3 Kennis te nemen van enkele werkpunten bij deze meting, nl.:
a. Het tekort aan plaatsen voor fietsen. Dit punt is ondertussen voor een groot
stuk opgelost door de overdekte fietsenstalling in oppervlakte te verdubbelen.
b. Het tekort aan parkeerplaatsen voor cliënten van het sociaal huis.
De secretaris vraagt aan de raad om zo snel mogelijk ruimte voor 60
bijkomende parkeerplaatsen, dit omwille van de minder goede score op deze
vraag maar ook omwille van de komende investering in 31 nieuwe
bejaardenflats, een dienstencentrum en een sociaal huis waardoor de vraag
naar parkeerplaatsen enkel groter wordt.
05

WZK. TOELICHTING BIJ DE PLANNEN VOOR DE WIJZIGINGEN IN DE DIENST
GEZINSZORG.
De voorzitter verwelkomt de leidend ambtenaar van Welzijnszorg Kempen, dhr. E. Nysmans
en de coördinator van de regionale dienst gezinszorg mevr. Leen Broeckx.
Zij geven toelichting aan de raadsleden bij de plannen van Welzijnszorg Kempen om de
regionale dienst gezinszorg te herstructureren.
06

RPR. GOEDKEURING ONTWERP RECHTSPOSITIEREGELING VOOR
PERSONEEL VAN HET WOONZORGCENTRUM DE WIJNGAARD.
De raad,
Gelet op het voorstel van de nieuwe rechtspositieregeling voor OCMW – personeel van het
woonzorgcentrum De Wijngaard;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, verder het OCMW-decreet te noemen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 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 van 12 november 2010 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna afgekort
BVR RPR-O en gelet op het Verslag aan de Regering bij dit besluit,
Overwegende1 dat de Vlaamse Regering bij voornoemd besluit van 12 november 2010
minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het specifieke personeel, de secretaris
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en de financieel beheerder en van het voltallig personeel van bepaalde diensten en instellingen
vaststelt; dat bepaalde onderdelen van dit besluit verplicht moeten opgenomen worden, andere
onderdelen door het OCMW zelf worden ingevuld binnen de grenzen van dat besluit en nog
andere onderdelen moeten worden overgenomen uit de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
Overwegende dat de OCMW’s, tot uiterlijk 1 juli 2011 de tijd hadden om zich te conformeren
aan deze minimale voorwaarden, met uitzondering van de minimale voorwaarden over de
jaarlijkse vakantiedagen en de feestdagen die op 1 januari 2011 direct en dwingend in werking
traden;
Overwegende dat het voorstel van nieuwe rechtspositieregeling voor genoemde
personeelsgroepen vertrekt van de tekst, opbouw en structuur van het besluit van de OCMW raad van 1 januari 2009, houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het OCMW –
personeel;
Overwegende de noodzaak om voor personeelsleden van het woonzorgcentrum een aparte
rechtspositieregeling op te maken;
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregeling, als bijlage bij de agenda van de raad;
Gelet op de mondelinge toelichting door de secretaris;
Op vraag van raadslid Van Goubergen wordt door de voorzitter de vergadering geschorst en
verlaten CD&V en Open VLD de vergadering, na korte tijd opent de voorzitter opnieuw de
vergadering;
Na nieuwe toelichting en discussie wordt op vraag van de CD&V-fractie de vergadering door de
voorzitter opnieuw geschorst;
Na korte tijd opent de voorzitter opnieuw de vergadering;
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van rechtspositieregeling voor OCMW –
personeel van het woonzorgcentrum De Wijngaard.
art. 2. Het ontwerp van rechtspositieregeling voor te leggen aan de representatieve
vakorganisaties en de gemeente.

07

RPR. GOEDKEURING ONTWERP WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING
VOOR OCMW - PERSONEEL.
De raad,
Gelet op het voorstel van de nieuwe rechtspositieregeling voor OCMW – personeel;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, verder het OCMW-decreet te noemen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 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 van 12 november 2010 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna afgekort
BVR RPR-O en gelet op het Verslag aan de Regering bij dit besluit,
Overwegende2 dat de Vlaamse Regering bij voornoemd besluit van 12 november 2010
minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het specifieke personeel, de secretaris
en de financieel beheerder en van het voltallig personeel van bepaalde diensten en instellingen
vaststelt; dat bepaalde onderdelen van dit besluit verplicht moeten opgenomen worden, andere
onderdelen door het OCMW zelf worden ingevuld binnen de grenzen van dat besluit en nog
andere onderdelen moeten worden overgenomen uit de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
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Overwegende dat de OCMW’s, tot uiterlijk 1 juli 2011 de tijd hadden om zich te conformeren
aan deze minimale voorwaarden, met uitzondering van de minimale voorwaarden over de
jaarlijkse vakantiedagen en de feestdagen die op 1 januari 2011 direct en dwingend in werking
traden;
Overwegende dat om aan de minimale voorwaarden te voldoen de huidige
rechtspositieregeling van het personeel vermeld in artikel 104, §2 en §6 van het OCMWdecreet, met ingang van 1/1/2009, moet vervangen worden door een nieuwe
rechtspositieregeling;
Overwegende dat het voorstel van nieuwe rechtspositieregeling voor genoemde
personeelsgroepen vertrekt van de tekst, opbouw en structuur van het besluit van de OCMW raad van 12 januari 2009, houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het OCMW –
personeel;
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregeling, als bijlage bij de agenda van de raad;
Besluit: éénparig
art. 1. Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van rechtspositieregeling voor OCMW personeel.
art. 2. Het ontwerp van rechtspositieregeling voor te leggen aan de representatieve
vakorganisaties en de gemeente.
08

LOI. AANVRAAG VOOR UITBREIDING VAN HET LOKAAL OPVANGINITIATIEF
MET 1 EENHEID.
De raad,
Gelet op de wet van 12/01/2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde
andere categorieën van vreemdelingen;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat België geconfronteerd wordt met een problematische situatie in termen
van asiel en opvang van asielzoekers;
Overwegende dat het OCMW van Grobbendonk in de woning in de Leopoldstraat 18C een
bijkomende opvangplaats wenst te voorzien;
Overwegende dat de overheid deze uitbreiding kan subsidiëren aan 34,89 euro per bezette
opvangplaats per dag;
Na stemming:
8 stemmen voor
1 stem tegen van de Vlaams Belangfractie
Besluit:
art. 1 Aanvraag te doen aan mevr. Maggie de Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Maatschappelijke Integratie voor uitbreiding van het LOI van Grobbendonk met 1
eenheid.
art. 2 De plaats, bedoeld in artikel 1, te voorzien in de woning in Leopoldstraat 18C in
Grobbendonk.

09
WZC. ERKENNING UITBREIDING CAPACITEIT KORTVERBLIJF MET 1 BED.
De raad,
Gelet op de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
houdende uitvoering van het decreet van 13 juli houdende wijziging van de decreten inzake
voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 19 december 1991, en houdende de
wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende erkenning en subsidiëring van
vereniging en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;
Gelet op de toepassing van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende de
vastlegging van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de centra voor
kortverblijf;
Gelet op de toepassing van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende vaststelling
van subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf;
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Overwegende dat door deze wetswijziging vanaf 1 januari 2009 de minimumnorm voor het
aanbieden van kortverblijf in een rusthuis werd verlaagd van drie woongelegenheden naar
één, waarbij het maximale aantal woongelegenheden kortverblijf drie is voor rusthuizen met
minder dan 40 woongelegenheden, en tien voor rusthuizen met veertig woongelegenheden
of meer;
Overwegende door deze wetswijziging kortverblijf onderworpen wordt aan een erkenning
door de Vlaamse overheid;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 14/07/2011 voor de aanvraag tot
voorafgaande vergunning voor de uitbreiding van de capaciteit van het centrum voor
kortverblijf met 1 bijkomend bed;
Gelet op het schrijven van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van
1 december 2011, houdende de verlening aan het OCMW van Grobbendonk, van de
voorafgaande vergunning, voor het wijzigen van de capaciteit van het geplande centrum voor
kortverblijf, verbonden aan het WZC De Wijngaard;
Besluit: éénparig
Enig artikel: Een aanvraag te doen van erkenning tot uitbreiding van de capaciteit als
centrum voor kortverblijf met 1 bijkomend bed, ingaande vanaf 1 januari 2012.
10
WZC. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN.
Directeur Kitty De Moor geeft informatie over het woonzorgcentrum De Wijngaard:

Overlijdens
Drie overlijdens: op 10/12/2011; 13/12/2011 en 31/12/2012
Nieuwe opnames:
Drie opnames: op 27/12/2011, 29/12/2011en 09/01/2012
Kortverblijven:

29/12/2011-07/01/2012
09/12/2012-06/02/2012
06/01/2012-16/01/2012
Wachtlijst:
99 personen op dringende wachtlijst Grobbendonk, waarvan 43 O, 37 A, 13 B, 4 C en 2 Cd
Aantal bewoners met RVT-profiel; 40 (17 B, 8 C en 15 Cd).
11
MEDEDELINGEN.
De voorzitter geeft kennis van:
Het nieuwjaarsetentje voor de raadsleden en de partners. Dit jaar zal dit doorgaan op
3/2/2012 in de cafetaria van het rusthuis. Het managementteam zal eveneens uitgenodigd
worden.
Enkel de firma Medirest zal voor de maaltijd en de bediening zorgen.
Schepen van sociale zaken dhr. Maarten Wouters nodigt de raadsleden uit in het bureau van
de OCMW –secretaris voor een toelichting van de rechtspositieregeling. De vergadering zal
doorgaan op donderdag 19/1//2012 om 9.30 u.

de secretaris,

de voorzitter,

Jan Sledsens

Simonne Delen
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