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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 25 mei 2016

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer 
Willy Bijnens, Raadslid; mevrouw An Pools, Raadslid; mevrouw Martine Bries, Raadslid; 
mevrouw Els Lijnen, Raadslid; de heer Kristof Mols; mevrouw Marie-Claire Serwy; 
mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
de heer Armand Busselen, Raadslid

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 27 april goed.

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

2 Overname privé-anciënniteit en vastleggen van relevante beroepservaring 

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
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- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
Organieke wet van 8 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008

Rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel van 17 december 2014

Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 23 februari 2016

Besluit OCMW-raad van 25 februari 2015

Advies managementteam van 14 maart 2016

Feitelijke motivering
In de zorgsector is het belangrijk om voorafgaandelijk een aantal criteria vast te leggen voor de 
functies waar er veel met tijdelijke contracten gewerkt wordt en waarbij er niet onmiddellijk 
aanwervingsexamens georganiseerd worden.

De geactualiseerde lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen is beschikbaar. De raad wenst alle 
functies in knelpuntberoepen op dezelfde manier te behandelen, ongeacht de lokale context. Voor 
functies in knelpuntberoepen is het moeilijk om kandidaten te vinden en is het dan ook opportuun om 
hierbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige mee in aanmerking te nemen om 
zodoende deze functies te kunnen invullen.

De aanstellende overheid kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking 
nemen als die beroepservaring relevant is voor de fucntie waarin het personeelslid wordt aangesteld.

Besluit

Artikel 1
De volgende richtlijnen voor de overname van privé-anciënniteit worden vastgelegd: 

Op basis van de actuele lijst van de knelpuntberoepen bij de VDAB/RVA kunnen de volgende functies 
hun relevante beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige valideren met een maximum 
van 10 jaar: 

Woonzorgcentrum: verpleegkundigen, kinesisten, onderhoudspersoneel, zorgkundigen, hulpkok 

Thuiszorgdienst: verzorgenden en onderhoudspersoneel (dienstencheques en aanvullende TZ)

Artikel 2
Relevante beroepservaring is alle aantoonbare ervaring in dezelfde functie als degene die ze binnen 
ons bestuur zullen vervullen.

Artikel 3
Deze criteria zullen jaarlijks geëvalueerd worden op basis van de geactualiseerde lijst van de 
knelpuntberoepen.

3 Uitnodiging algemene vergadering dienstverlenende vereniging CIPAL 
van 17 juni 2016

GOEDGEKEURD
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Willy kan niet aanwezig zijn, Martine Bries vervangt hem.

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
"DIS")

 De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL ( hierna kortweg 
" CIPAL") van 14 april 2014

 Het OCMW is deelnemer van CIPAL
 Raadsbesluit van 23 januari 2013 inzake aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW 

op de algemene vergaderingen van CIPAL

Feitelijke motivering
Gelet op de oproepingsbrief van 20 april 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL van 17 juni 
2016 met  de volgende punten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten 
op 31 december 2015

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 
afgesloten op 31 december 2015

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

10. Rondvraag

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
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Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Besluit

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van het OCMW, Martine Bries  wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

Artikel 3
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel.

Financiën

4 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2015 van 4278 tot en met  4332 en van het dienstjaar 2016 
van 1286 tot en met 1653 wordt goedgekeurd.

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Personeel

5 Verlenging vaststelling rangorde contractueel/gesco 
onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming
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Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II, hoofdstuk III, afdeling III
 Besluit OCMW-raad van 24 juni 2014: vaststelling rangorde contractueel/gesco 

onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum en dit besluit uitwerking heeft tot en met 30 juni 
2016

Feitelijke motivering
Voorstel: rangorde contractueel/gesco onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum verlengen vanaf 
01.07.2016 tot en met 30.06.2017 omdat er een interne kandidaat tewerkgesteld is in de keuken die 
om medische redenen misschien terug naar het onderhoud geplaatst moet worden.

De Raad vindt 1 jaar te lang om de rangorde te verlengen en stelt voor om de rangorde te verlengen 
tot 30.09.2016

Besluit

Artikel 1
De geldigheid van de rangorde van geschikte kandidaten voor contractueel/gesco 
onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum verlengen vanaf 01.07.2016 tot en met 30.09.2016.

Verlenging werfreserve tem 30 september 2016

6 Aanleg werfreserve onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III
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Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

Motivatie: De vorige werfreserve is uitgeput. Tevens zijn er een aantal personeelsleden in dienst die 
nog een examen moeten afleggen en is er plaats in het personeelskader.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum.

7 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel onderhoudsmedewerker 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

Motivatie: Er zijn 1,75 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in het kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring.
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8 Aanleg werfreserve woonassistent woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III

Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds woonassistent woonzorgcentrum

Motivatie: De vorige werfreserve is uitgeput. Tevens zijn er een aantal personeelsleden in dienst die 
nog een examen moeten afleggen en is er plaats in het personeelskader.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van woonassistent woonzorgcentrum.

9 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel woonassistent 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
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 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-
personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds woonassistent woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 0,5 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van woonassistent woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er wordt geen beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als relevante 
beroepservaring.

10 Aanleg werfreserve verpleegkundige woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III

Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds verpleegkundige woonzorgcentrum (C3-C4)

Motivatie: De vorige werfreserve is uitgeput. Tevens zijn er een aantal personeelsleden in dienst die 
nog een examen moeten afleggen en is er plaats in het personeelskader.

Besluit

Artikel 1
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Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van verpleegkundige woonzorgcentrum.

11 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel verpleegkundige 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds verpleegkundige woonzorgcentrum

Motivatie: Er zijn 3,75 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van verpleegkundige woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring.

Artikel 4
Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot de selectieprocedure.

Woonzorgcentrum

12 Toewijzen onderhandelingsprocedure aanpassingswerken 
hoogspanningscabine
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GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND
De noodgenerator wordt nog niet gehuurd zoals voorgesteld door Maris via een aparte offerte. In 
juni terug te brengen op de raad voor wat betreft deze huur. Er wordt ondertussen bekeken of de 
aangeboden prijs correct is.

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 
§ 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden)

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3

Feitelijke motivering

 In het kader van de opdracht “Aanpassingswerken hoogspanningscabine” werd een bestek 
met nr. 2016-016 werd opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof

 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 excl. btw of € 21.200,00 incl. 
6% btw

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 maart 2016 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met 
name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 maart 2016 betreffende het 
starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- MARIS TECHNICS BVBA, Lochtemanweg 122 te 3550 Heusden
- A.E.W. NV, Diepenbekerweg 11 te 3500 Hasselt
- SIEGERS TECHNICS NV, Veedijk 31 te 2300 Turnhout
- E.L.SYSTEMS, Industriezone De Waerde Senator A Jeurissenlaan 1032 te 3520 Zonhoven
- ELECTRO GUIDO GEERTS, Europaweg 4A te 3560 Lummen;

 De offertes dienden  het bestuur ten laatste op 9 mei 2016 om 11.00 uur te bereiken
 De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 7 augustus 2016
  1 offerte ontvangen werd van MARIS TECHNICS BVBA, Lochtemanweg 122 te 3550 Heusden 

(€ 19.804,00 incl. btw (0% btw));
 Het verslag van nazicht van de offertes van 12 mei 2016 is opgesteld door Woonzorgcentrum 

Het Meerlehof;
 Woonzorgcentrum Het Meerlehof stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, 

deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde MARIS TECHNICS BVBA, Lochtemanweg 
122 te 3550 Heusden, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 
€ 19.804,00 excl. btw of € 20.992,24 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een visum;

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2016
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 Een visum is vereist 

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 mei 2016 voor de 
opdracht “Aanpassingswerken hoogspanningscabine”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het 
Meerlehof.

Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde MARIS TECHNICS BVBA, Lochtemanweg 122 
te 3550 Heusden, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 19.804,00 excl. 
btw of € 20.992,24 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016-016.

Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2016.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


