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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 22 juni 2016

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer 
Willy Bijnens, Raadslid; de heer Armand Busselen, 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

Mevrouw Marie-Claire Serwy is aanwezig vanaf agendapunt 2 van de openbare zitting.

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 25 mei 2016 

GOEDGEKEURD

Armand Busselen merkt op dat hij vermeld staat als afwezig terwijl hij zich had verontschuldigd. Dit 
zal worden aangepast in de notulen.

Stemming

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

Marie-Claire Serwy vervoegt de vergadering.

2 Presentatie jaarverslag 2015

KENNIS GENOMEN
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De leden van het managementteam geven een toelichting bij het jaarverslag.

3 Jaarverslag 2015 arbeidszorgcentrum De Oogst 

KENNIS GENOMEN

4 Risicoanalyse psychosociale aspecten 

GOEDGEKEURD

GEEN VISUM ONTVANGEN

Stemming

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

Juridische motivering

 OCMW-decreet van 19 december 2008
 KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk

Feitelijke motivering
De EDPBW Mensura voert op dit ogenblik een psychosociale risicoanalyse uit voor het 
gemeentepersoneel op verzoek van de vakorganisaties. De vakorganisaties vragen om dit nu ook te 
laten uitvoeren voor het OCMW-personeel zodat bij beide groepen personeelsleden dezelfde analyse 
uitgevoerd wordt en er eventueel gezamenlijke acties kunnen ondernomen worden op basis van de 
resultaten van de analyses.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een psychosociale risicoanalyse voor allle OCMW-personeelsleden gevraagd aan EDPBW aan 
Mensura.

Artikel 2
De preventieadviseur wordt belast met de opvolging van deze risicoanalyse.

5 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: opzegging 
contract Mensura

GOEDGEKEURD
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Stemming

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

Juridische motivering

 Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's 
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn
 Besluit van de OCMW-raad van 24 juni 2014 betreffende de opzegging van het contract voor 

de EDPBW bij Mensura
 Besluit van de gemeenteraad van 8 september 2014 betreffende de 

samenwerkingsovereenkomst met Infrax
 Besluit van het Schepencollege van 16 september 2014 betreffende de herroeping van de 

opzeg bij EDPBW Mensura waardoor de overeenkomst van de gemeente met Mensura 
gewoon verder loopt vanaf 1 januari 2015

 Besluit van de OCMW-raad van 11 oktober 2014 betreffende de herroeping van de opzeg bij 
EDPBW Mensura waardoor de overeenkomst van het OCMW met Mensura gewoon verder 
loopt vanaf 1 januari 2015

Feitelijke motivering

 Infrax heeft een initiatief gelanceerd heeft voor samenaankopen van Limburgse gemeenten, 
in dit kader zouden zij ondermeer een gezamenlijke opdracht uitschrijven voor EDPBW

Besluit

Artikel 1
Er wordt een mandaat aan de gemeente gegeven om op te treden in naam van het OCMW om alle 
handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van de overheidsopdracht voor de EDPBW in het 
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Infrax.
Artikel 2
De huidige overeenkomst met Mensura wordt opgezegd.

6 Nieuw financieringsconcept voor infrastructuursubsidies woonzorgcentra 
- wijziging subsidiebedrag voor nieuw woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND
Armand Busselen stemt tegen de voortzetting van het bouwdossier:" in 2014 heb ik hier ook tegen 
gestemd omwille van de aanpak in dit dossier, er is geen behoeftestudie gemaakt en 
financieel was  niet alles duidelijk. Ik ben bezorgd om wat dit de Lummenaar zal gaan kosten en ik 
stel concreet volgende dingen vast:

- is er enige garantie op bezetting? Men gaat uit van een nagenoeg 100% bezetting, wat gaat de 
kostprijs zijn in de toekomst? Het zou 42 jaar en 8 maanden duren vooraleer we alles gaan 
terugverdienen.

- ik stel vast dat het OCMW met een ligdagprijs in 2019 ook de richting uitgaat van de private 
rusthuizen, met een ligdagprijs van €60, dit is een stijging van 33%! En dit het jaar na de 
verkiezingen, want ik stel vast dat men in 2018 geen verhoging wil doorvoeren van de ligdagprijs.
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- er wordt een bedrag van 8,7 miljoen euro geleend, dit is een duizelingwekkend bedrag!

Ik ben hier radicaal tegen."

Marie Claire Serwy repliceert dat men hier geen appelen met peren mag vergelijken: de 
omstandigheden in een nieuw woonzorgcentrum zijn heel anders dan in een oud en daarom mag je 
deze prijzen niet vergelijken.

De heer Vangrieken vraagt zich af of er een alternatief is. Moeten wij in de toekomst de private 
sector gaan sponsoren? Als we zelf geen woonzorgcentrum meer hebben zullen we als openbaar 
bestuur sowieso opdraaien voor de kosten voor het rustoordverblijf van diegenen die het niet kunnen 
betalen.

Martine Bries vraagt zich vervolgens af waar kansarme mensen terecht gaan kunnen indien ze 
moeten opgenomen worden in een woonzorgcentrum.

De voorzitter merkt op dat de gebudgetteerde ligdagprijs van € 60 nodig is om break-even te draaien 
en dat de kosten van het bouwproject niet doorgerekend worden aan de Lummense belastingbetaler. 
De gebruiker (resident) betaalt en voor wie het niet kan betalen zal de sociale dienst tussenkomen.

 

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Martine Bries; Kristof 
Mols; Marie-Claire Serwy
- 1 stem(men) tegen: Armand Busselen
- 2 onthouding(en): An Pools; Els Lijnen

Juridische motivering

 Organieke Wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Beslissing van de OCMW-raad van 22 oktober 2014 betreffende de goedkeuring van het 

financieel-technisch plan en het aanvragen van een principieel akkoord vaor de realisatie van 
een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een vervangingsnieuwbouw voor 
het woonzorgcentrum

 Brief van VIPA van 5 november 2014 betreffende de ontvankelijkheid van dit technisch- 
financieel plan

 Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 betreffende de goedkeuring van een 
nieuw financieringsconcept voor de infrastructuur in de ouderenzorg

Feitelijke motivering
Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en voldoet al enige tijd niet meer aan de huidige 
erkenningsnormen, noch aan de brandveiligheidsnormen waarvoor we tijdelijk genieten van 
overgangsmaatregelen omdat we plannen hebben voor een vervangingsnieuwbouw.

Het OCMW kan enkel een nieuw woonzorgcentrum bouwen mits subsidiëring van de Vlaamse 
Overheid.

Besluit

Artikel 1
Het OCMW Lummen wenst het woonzorgcentrum te realiseren volgens het technisch-finaniceel plan 
dat ingediend werd bij VIPA en ontvankelijk verklaard werd. 

Artikel 2
Het OCMW doet beroep op de infrastructuursubsidies zoals voorgesteld in het nieuw 
financieringsconcept van de Vlaamse Overheid.
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7 Samenwerkingsovereenkomst met VZW De Regenboog en Autisme 
Limburg - Speelplezier een recht voor elk kind

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering
OCMW-wet van 8 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008

Feitelijke motivering
Dit project wil  de speelkansen van kinderen met een handicap en de toegankelijkheid verhogen. Door 
een financiële bijdrage per dagdeel speelpleinwerking voor kinderen met extra zorgnood woonachtig 
in de gemeente Lummen kan het bestuur bijdragen tot de verhoging van deze toegankelijkheid. Het 
aanbieden van gespecialiseerde speelpleinwerking vergt immers een veel hogere inzet van 
professionals en van vrijwilligers waardoor de speelpleinwerking te duur zou worden voor de ouders.

Besluit

Artikel 1
Het OCMW wenst het project "Speelplezier, een recht voor elk kind" van VZW Regenboog en Autisme 
Limburg te steunen.

Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst in bijlage wordt hiervoor goedgekeurd. De voorzitter en de secretaris 
worden gemachtigd om deze overeenkomst te tekenen.

Bijlagen
1. Overeenkomst De RegenbOog en OCMW of gemeente in het kader van lokaal sociaal 

beleid.pdf



Samenwerkingsinitiatief met betrekking tot het project “Speelplezier, een 

recht van elk kind”  
 

Artikel 1 – omschrijving van het project : “speelplezier, een recht van elk kind” 

Met het project “speelplezier, een recht van elk kind” organiseren regenbOog vzw & Autisme 

Limburg vzw tijdens de schoolvakanties gespecialiseerde speelpleinwerkingen voor kinderen met een 

handicap te Genk, Hasselt (Banneuxwijk  en Kuringen), Beringen, Sint-Truiden, Maasmechelen en 

Overpelt. Het project bereikt bijna 300 kinderen met een extra zorgnood uit alle Limburgse 

gemeenten en wordt mogelijk gemaakt door meer dan 300 vrijwilligers en een twintigtal 

jobstudenten. 

Artikel 2 – doel van het project 

Het project heeft tot doel de speelkansen van alle Limburgse kinderen met een extra zorgnood te 

verhogen en draagt bij aan de uitvoering van het VN-verdrag  inzake de gelijke rechten van personen 

met een handicap. 

Artikel 3 – samenwerkingsverband  

Het project wordt ondersteund door het Limburgs provinciebestuur en  de OCMW’s en  gemeente-

besturen van Genk, Hasselt, Sint-Truiden, Beringen, Maasmechelen en Overpelt die in dit verband 

samenwerken.  

Artikel 4  – Financiële drempel van  speelplein verlagen 

De totale deelnameprijs bestaat uit een forfaitaire bijdrage van het lokaal bestuur per effectief  

deelnemend kind en  een ouderbijdrage. Door deze samenwerking daalt de ouderbijdrage voor elk 

kind met een extra zorgnood aanzienlijk.  

Het project “Speelplezier voor elk kind” houdt in dat  het lokaal bestuur op het niveau van elk 

deelnemend kind uit de eigen gemeente € 5 per dagdeel bijlegt. Een hele dag speelplein kost dan 

voor het lokaal bestuur  € 10 per dag per kind met een extra ondersteuningsnood.  

Kinderen met een extra zorgnood uit de gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkings-

verband betalen een eigen bijdrage van € 4 per dagdeel. Een volledige dag speelplein kost voor de 

ouders € 8 per dag.  

Zonder dit samenwerkingsinitiatief loopt de kostprijs voor ouders op tot 18 euro per dag omdat door 

de inzet van meer begeleiders per kind (in vele gevallen 1 op 1) de kostprijs duurder is dan deze voor 

opvang van kinderen zonder handicap. Enkel gespecialiseerde organisaties bieden deze intensieve 

ondersteuning aan. 

Artikel 5 – het sociaal aspect van het project 

Voor gezinnen met financiële moeilijkheden  wordt voor de ouderbijdrage een sociaal tarief 

toegepast (tot 50% korting afhankelijk van de gezinssituatie). Voor kinderen  met een beperking die 
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leven in armoede kan het OCMW overwegen de ouderbijdrage  volledig  ten laste te nemen via het 

fonds sociaal culturele participatie.  

Artikel 6 – de duurzaamheid van het project 

Het project “speelplezier, een recht van elk kind” past perfect in het perspectiefplan 2020 van 

Minister Vandeurzen. Het is op maat gesneden van de zorgvernieuwing en een schoolvoorbeeld van 

“Rechtstreeks Toegankelijke Hulp”. Als vanaf 2020 de zorgvernieuwing op kruissnelheid draait is het 

project leefbaar wellicht zonder tussenkomst van de lokale besturen.  

 
Artikel 7 – de administratieve afhandeling met betrekking tot de tussenkomst in de deelnameprijs 

De ouders schrijven hun kinderen in bij de vakantieopvang naar keuze. Zij verklaren zich akkoord met 

de aanvraag die de regenbOog vzw in hun naam zal doen met betrekking tot de tussenkomst in de 

deelnameprijs bij hun lokaal bestuur. 

 

Na elke vakantie ontvangt ieder lokaal bestuur de daadwerkelijke aanwezigheden met de factuur per 

gezin. De facturen dienen verzonden te worden aan 

………………………………………………………………….(dienst van uw keuze in te vullen).  

 

 

Opgemaakt op  

voor OCMW     voor regenbOog vzw / Autisme Limburg vzw  
      

 

De Secretaris        

 

 

 

 

De Voorzitter    De Voorzitter 
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Financiën

8 Goedkeuring jaarrekening 2015

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
- 1 onthouding(en): Armand Busselen

Juridische motivering

 Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's 
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 172 en volgende 
 Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 

 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
bijlagen bij dit besluit, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012

 

Feitelijke motivering
De jaarcijfers van 2015 werden besproken in het managementteam van 6 juni 2016

Het ontwerp van de jaarrekening 2015 vertoont volgende resultaten:

 

De financiële toestand per 31 december 2015

  

 2014 2015
Resultaat op kasbasis 1.287.881 1.334.543
Autofinancieringsmarge 391.187 461.616

  

Balans per 31 december 2015
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Activa 2014 2015
Vlottende activa 3.367.976 3.875.066
Vaste Activa 5.527.733 5.305.858
Totaal Activa 8.895.709 9.180.924

  

 

Passiva 2014 2015
Schulden 5.462.073 5.390.289
Netto-actief 3.433.636 3.790.635
Totaal Passiva 8.895.709 9.180.924

 

 

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening voor 2015 vast te stellen.

Artikel 2
Deze jaarrekening 2015 ter kennisgeving te bezorgen aan de gemeenteraad van Lummen en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de provinciegouverneur van Limburg.

9 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van  het dienstjaar 2016 van 1654 tot en met 2079 wordt goedgekeurd.

Stemming

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

Woonzorgcentrum

10 Huur generator

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
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- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; 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 

 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 artikelen 105 en 110

Feitelijke motivering

 Bij 13 firma's werd via brief dd 26-05-2016 een prijsvraag gedaan
 De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 juni 2016 om te bereiken
 6 offertes werden ontvangen van RACOR, ELECTRO GOORTS, MARIS TECHNICS, POWERS 

SOLUTIONS, AGGREKO, ATLAS COPCO
 Het verslag van nazicht van de offertes is opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof;
 Woonzorgcentrum Het Meerlehof stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, 

deze opdracht op te splitsen en in twee delen te gunnen aan Power Solutions voor het bedrag 
van € 875,1 excl. btw of € 1058,87 incl. 21% btw voor de huur van de generator en aan 
Electro Goorts voor het bedrag van € 700 excl. btw of € 847 incl. btw 21% voor de aan- en 
afkoppeling van de generator aan de laagspanning (ALSB);

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2016

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes.

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

Artikel 3
De huur van de generator wordt gegund aan de voordeligste bieder, zijnde Power Solutions, Blikstraat 
2, 2110 Wijngem, tegen het bedrag van € 875,1 excl. btw of  € 1058,87 incl btw 21%. Per dag extra 
huur wordt de prijs van €110 excl. btw aangerekend. Het verbruik van de diesel wordt apart 
aangerekend aan dagprijs.

Het aan- en afkoppelwerk aan ALSB voor ombouw en na ombouw MSK wordt gegund aan de 
voordeligster bieder, zijnde Electro Goorts, Industriepark 1211, 3545 Halen, tegen het bedrag van € 
700 excl. btw of € 847 incl btw 21%.

Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de brief dd. 26-05-
2016.

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

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn
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OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


