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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 31 augustus 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 25 mei en 22 juni 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 25 mei en 22 juni 2016 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 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 2080 tot en met 2810 wordt éénparig 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

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2016 (7).pdf

Woonzorgcentrum

3 Remediëringsplan brandveiligheidsnormen woonzorgcentrum Het 
Meerlehof

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
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011. Dit besluit vermeldt de vaststelling van de 
specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen moeten voldoen en de bepaling 
van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Feitelijke motivering
Het Woonzorgcentrum kreeg op 22 december 2014 van de gemeente Lummen een B-attest tem 17 
december 2017. Een B-attest impliceert dat er een remediëringsplan moet voorgelegd worden waarbij 
bepaald wordt welke tekorten tegen welke termijn opgelost worden en voor welke tekorten er een 
afwijking op de normen aangevraagd wordt.

De afwijkingsaanvraag werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid geweigerd bij schrijven dd. 24 
maart 2016.

Om deze reden moet een nieuw stappenplan voorgelegd worden.  Dit stappenplan omvat een 
duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn of verholpen 
zullen worden. Hierbij dient de uitvoeringstermijn en aan te wenden middelen vermeld te worden. Het 
stappenplan moet ook melding maken voor welke vastgestelde tekorten een aanvraag zal ingediend 
worden om een afwijking van de geldende brandveiligheidsnomen te verkrijgen volgens de 
procedure. 

Dit stappenplan is nodig om een verlenging te krijgen van het B-attest.

Besluit

Artikel 1
De Raad gaat akkoord met het remediëringsplan voor het woonzorgcentrum, opgesteld door de 
rusthuisdirecteur samen met de brandweercommandant en de technische dienst van het wzc en met 
de interne preventieadviseur.

Artikel 2
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De Raad beslist om het stappenplan door te voeren om op deze manier te voldoen aan de 
voorwaarden om een verlenging van het huidige B-attest te bekomen.

Artikel 3
Dit besluit aan het algemeen toezicht onderwerpen.

4 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onderhoud 
liften

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

 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;

 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§4 

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Onderhoud liften” werd een bestek met nr. 2016-017 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.000,00 incl. btw (6 en 12 % btw) per jaar of  € 
20.000 voor vier jaar;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

4 oktober 2016 om 11.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-017 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud liften”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 5.000,00 incl. btw (6 en 12 % btw) per jaar of € 20.000 
voor vier jaar.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- COOPMAN LIFTEN NV, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem
- THYSSENKRUPP LIFTEN ASCENSEURS SA, Avenue De La Metrologie 10 te 1130 Haeren (Bruxelles)
- L.T.B. DIENST NA VERKOOP BVBA, Basseliersstraat 24 te 2100 Deurne
- LEYSMANS BVBA, Breeersteenweg 223 te 3640 Kinrooi
- RENU-LIFTEN NV, Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 oktober 2016 om 11.00 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017 en volgende jaren.

5 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking disposables

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

 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;

 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§4 

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Disposables” werd een bestek met nr. 2016-020 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
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* Perceel 1 (Papier), raming: € 2695,11 excl. btw

* Perceel 2 (Kunststof zakken), raming: € 1291 excl. btw

* Perceel 3 (Voeding), raming: € 499 excl. btw

* Perceel 4 (Verzorging), raming: € 215 excl. btw

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5687,13 incl. btw (21 %) per jaar of €  
22748,52 voor vier jaar;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

Bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht beschikt het bestuur niet over de exaxct 
benodigde hoeveelheden;

4 oktober 2016 om 11.30 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-020 en de raming voor de opdracht 
“Disposables”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 5687,13 incl. btw 21% per jaar.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval

- BIELEN PRODUCTEN, Walenstraat 65 te 3500 Hasselt

- CEEPAL NV, Stuifzandstraat 51 te 3900 Overpelt

- SALUBRIS, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem

- BOMA NV, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen 3

- AT-MEDICALS BVBA, Nieuwlandlaan 9 te 3200 Aarschot

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 oktober 2016 om 11.30 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017 en volgende jaren.

6 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
ongediertebestrijding
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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

 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;

 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§4 

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Ongediertebestrijding” werd een bestek met nr. 2016-019 opgesteld 
door Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1210 incl. btw (21 %) per jaar of € 4840 voor vier 
jaar;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

4 oktober 2016 om 11.20 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-019 en de raming voor de opdracht 
“Ongediertebestrijding”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1210 per jaar of € 4840  voor 
vier jaar incl. btw 21%.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- CLEANING MASTERS NV, Westkaai 11 te 2170 Merksem
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- RENTOKIL NV, Ingberthoeveweg 17 te 2630 Aartselaar

- M.O.B. SERVICE BVBA, Holt 138 te 3740 Bilzen

- ANTICIMEX, Magazijnstraat 3 te 3550 Heusden-Zolder

- RUUDS SERVICE DIENST, Gelderhorsten 167 te 3920 Lommel

- REYNDERS M, Grotlaan 33 A te 3680 Neeroeteren

- JEVI-HYGIENE, Daalstraat 43 te 3770 Riemst

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 oktober 2016 om 11.20 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017 en volgende jaren.

7 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
afvalverwerking

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

 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;

 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§4 

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Afvalverwerking” werd een bestek met nr. 2016-018 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6836,50 incl. btw (21 %) per jaar of € 27346 voor 
vier jaar;



Raad voor maatschappelijk welzijn 31 augustus 2016 8/14

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

4 oktober 2016 om 11.10 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-018 en de raming voor de opdracht 
“Afvalverwerking”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 6836,50 incl. btw 21% per jaar of € 27346 voor vier 
jaar .

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- VAN GANSEWINKEL NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol

- SUEZ WASTE SERVICES, Lilsedijk  19 te 2340 Beerse

- VEOLIA BELUX, Quai Fernand Demets 52 te 1070 Bruxelles

- SHANKS VLAANDEREN NV, John Kennedylaan 4410 te 9042 Gent

- GIELEN CONTAINERSERVICE, Eikelaarstraat 17 te 3600 Genk

- CONTAINERS MAES, Kanaalweg 3404 te 3980 Tessenderlo

- BONGAERTS RECYCLING, Kaulillerweg 122B te 3990 Grote Brogel

- CONTAINERDIENST NYS - INDEHERBERG, Fazantenlaan 10 te 3550 Heusden-Zolder

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 oktober 2016 om 11.10 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017 en volgende jaren.

8 Overschakeling van analoge naar digitale televisie

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
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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

 In april 2014 kregen we een schrijven van Telenet met de aankondiging dat het analoog 
signaal vanaf eind 2015 niet langer verdeeld zou worden.

 Na herhaald aandringen bij Telenet kregen we pas in 02/2016 een offerte voor de 
verschillende mogelijkheden.

 Op 25/03/2016 kregen we een aangetekend schrijven van Telenet met de mededeling dat 
vanaf 1 juli 2016 het analoge signaal niet verder ondersteund zou worden. Indien men het 
analoge signaal toch verder wou, kon men een verlenging met 6 maanden aanvragen voor 1 
juli, maar daarvoor zou een meerprijs gevraagd worden. 

 Op 13/05/2016 hebben we hun via aangetekend schrijven gevraagd een uitzondering te 
maken omdat we een nieuw wzc gaan bouwen.

 Tot op 09/08/2016 ontvingen we van Telenet nog geen antwoord op ons schrijven ondanks 
herhaald aandringen via telefoon en via mail.

 Op de factuur van Telenet voor de kabeldistributie voor de maand augustus werd de 
aangekondigde meerprijs gefactureerd.

 Uit onderzoek van mogelijke alternatieven blijkt dat het behoud van een analoog signaal voor 
de resterende tijd tot het nieuwe woonzorgcentrum klaar is, de beste oplossing is

Besluit

Artikel 1
Er wordt in afwachting van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en in afwachting van 
het officiële antwoord van Telenet en zolang dit kan, niet ingegaan op de vraag van Telenet om over 
te schakelen naar digitale televisie voor het woonzorgcentrum.

Artikel 2
Hierdoor is de meerprijs voor de kabeldistributie per maand 227,74 euro + btw.

Groep van assistentiewoningen

9 Dagprijsverhoging groep van assistentiewoningen Residentie Den Eik 
2017

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
De Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW.

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.

Het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende de bijzondere bepalingen inzake prijzen voor 
de sector van de instellingen voor bejaardenopvang.

De omzendbrief van Minister Vandeurzen van 1 oktober 2015 betreffende de berekening van de 
indexering en de dagprijsverhoging van de zorginstellingen.

 

Feitelijke motivering
De beslissing van de raad in het verleden om de dagprijzen van de groep van assistentiewoningen 
jaarlijks te verhogen.

De berekening van de indexatie van de dagprijs kan vandaag nog niet gemaakt worden omdat de 
index van oktober gebruikt zal worden om de verhoging te berekenen.

De huidige dagprijs voor de GAW bedraagt 24,04 euro.

De indexatie van de dagprijs wordt begin november ingediend bij het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. De bewoners zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van deze indexatie.

De nieuwe dagprijs van een assistentiewoning in Residentie Den Eik zal meegedeeld worden op de 
OCMW-raad van december.

Besluit

Artikel 1
De dagprijs van de GAW, Residentie Den Eik, wordt jaarlijks geïndexeerd zonder voorafgaandelijke 
goedkeuring door het OCMW-bestuur.

Artikel 2
De indexatie van de dagprijs wordt begin november ingediend bij het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. De bewoners zullen in de loop van de maand november en dus binnen de wettelijke 
termijn, op de hoogte gebracht worden van deze indexatie.

Artikel 3
De nieuwe dagprijs van een assistentiewoning in Residentie Den Eik die op 1 januari van toepassing 
is, zal jaarlijks aan de OCMW-raad van december meegedeeld worden.

Personeel

10 Aanpassing personeelskader

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND
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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
 Artikel 102 van het OCMW decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 2015
 Vakbondsoverleg van 8 juni 2016 met een protocol van akkoord

Feitelijke motivering
De volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

 de functie van onderhoudsmedewerker op het secretariaat werd geschrapt wegens 
pensionering

 1 VTE maatschappelijk assistent werd geschrapt bij de projecten wegens pensionering
 in het woonzorgcentrum werd er 0,5 VTE keukenmedewerker en 0,5 VTE woonassistent extra 

voorzien voor de vervanging van de arbeidsduurvermindering

Besluit

Artikel 1
Het personeelskader wordt goedgekeurd als volgt:

Nieuw kader 2016    
    
SECRETARIAAT    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
secretaris KL.15  1
stafmedewerker A1a-A3a  1
adm.medewerker C1-C3 1 
    
    
    
FINANCIELE DIENST    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
Ontvanger KL.15  0,75
Boekhouder  B1-B3  1
Adm.medew. (uitdovend) C1-C3  0,5
Adm.medew. C1-C3 0,5 
    
    
PERSONEELSDIENST    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
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Personeelsdeskundige B1-B3  1
Adm.medewerker (uitdovend) C1-C3  1
Adm.medewerker C1-C3 1 
    
    
PROJECTEN - VLINDERS    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
Maatsch.assistent (uitdovend) B1-B3  0,5
    
    
RUSTHUIS    
    
Functie weddesch contr. stat.
directeur B6-B7  1
adm.medewerker (uitdovend) C1-C3  1
adm.medewerker C1-C3 1,3 
hoofdverpleegkundige BV5 1 
hoofdverpleegkundige B4-B5 1 
afdelingsverantwoordelijke C3-C4 3 
maatschappelijk assistent B1-B3 0,75 
referntiepersoon dementie B1-B3 0,5 

A1a-A2a
kinesist (pool) BV1-BV3 1,4  

ergotherapeut BV1-BV3 1 
ziekenhuisverpleegkundige C3-C4 8 
verpleegassistent C1-C3 0,5 

C1-C2
verzorgenden (pool) D1-D3 14,6  

animatiemedewerker C1-C2 1 
hulpkok D1-D3 1 
keukenmedewerker E1-E3 3,5 
onderhoudsmedewerker E1-E3 5,25 
woonassistent E1-E3 3,5 
hoofd technieken en onderhoud
(uitdovend) C1-C3  1

technisch assistent D1-D3 1 1
    
    
    
    
    
    

SOCIALE DIENST    

    
Functie weddeschaal contr. stat.
Diensthoofd B4-B5  1
Jurist A1-A3 1 
Maatsch.ass. B1-B3 2 3
Adm.medew. C1-C3 1 
Adm.assistent D1-D3 0,5 
    



Raad voor maatschappelijk welzijn 31 augustus 2016 13/14

    
THUISZORG    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
Diensthoofd B4-B5  1
Maatsch.ass. B1-B3 1,5 1
Adm.medewerker (uitdovend) C1-C3  0,5
Adm.medewerker C1-C3 1,6 

D1-D3Verzorgenden (pool)
(uitdovend) C1-C2  7

D1-D3
Verzorgenden (pool) C1-C2 26,5  

Animatiemedewerker LDC C1-C2 0,5 
logistiek medewerker thuiszorg
(aanvullende) E1-E3 1,5 

Onderhoudspersoneelslid (DC) E1-E3 22,5 

11 Verlenging werfreserve voltijds/deeltijds contractueel/gesco zorgkundige 
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
 Rechtspositieregeling OCMW-personeel categorie 3 titel II hoofdstuk III, afdeling III, art. 25
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2014 houdende de 

vaststelling van de werfreserve voltijds/deeltijds contractueel/gesco zorgkundige 
woonzorgcentrum

Feitelijke motivering
VOORSTEL: de werfreserve van voltijds/deeltijds contractueel/gesco zorgkundige woonzorgcentrum 
verlengen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Besluit

Artikel 1
De geldigheidsduur van de werfreserve voor de functie van voltijds/deeltijds contractueel/gesco 
zorgkundige woonzorgcentrum wordt verlengd vanaf 1 januari 2017  tot en met 31 december 2017.
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Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


