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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 28 december 2016

Aanwezig:
de heer Alois Van Grieken, OCMW-voorzitter wnd.; 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, Raadslid; mevrouw Marie-Claire Serwy, 
Raadslid; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

Wegens afwezigheid van de OCMW-voorzitter, Birgitt Carlier, neemt de heer Aloïs Vangrieken het 
voorzitterschap waar.

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 30 november 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 30 november 2016 goed .

Stemming

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

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 3966 tot en met 4297 wordt éénparig goedgekeurd.
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Stemming

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

3 Gunning Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in 
het kader van de samenaankoop tussen de gemeente en Infrax

KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. EVPB samenaankoop infrax - goedkeuring.pdf

4 Verlenging en uitbreiding van de  overeenkomst met het Centrum 
Geestelijke Gezondheid

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

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

Juridische motivering
OCMW-wet van 18 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008

Besluit OCMW-raad van 27 april 2016 betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met CGG/LITP

Feitelijke motivering
De samenwerking  met het het CGG (centrum geestelijke gezondheid) waarbij er vanaf 1/06/2016 een 
psycholoog aanwezig is op de sociale dienst, is geëvalueerd met het team van de sociale dienst en 
met de psycholoog zelf.

De samenwerking is uiterst waardevol gebleken, zowel voor de cliënten als voor het team van de 
sociale dienst .

Vandaar dat het voorstel geformuleerd wordt om de psychologe van het CGG in 2017 tweewekelijks 
een ganse dag aanwezig te laten zijn in plaats van de oorspronkelijk voorziene halve dagen.

Er is nog voldoende budget voorzien in 2017 om deze uitbreiding van uren op te vangen.
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Besluit

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Lummen en Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG) 
wordt verlengd zoals voorzien in de overeenkomst.

Artikel 2
Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst wordt als volgt aangepast:

 

Het CGG engageert zich om gedurende 30 dagen (7.6 uur/dag) per jaar aanwezig te zijn in 
de lokalen van OCMW van Lummen. Dit betekent een gemiddelde aanwezigheid van 2 
dagen/maand. 

De data van aanwezigheid worden vooraf gepland en doorgegeven (minimaal 2 maanden 
vooraf). De CGG-medewerker verbindt zich op dinsdag aanwezig te zijn.

Van de beschikbare uren wordt minimaal 60% besteed aan rechtstreekse cliëntencontact. 

Het CGG legt bij de afronding van de werking een beknopt activiteitenverslag voor aan het 
OCMW betreffende het voorgaande werkingsjaar. 

5 Interne controle: actieplan 2017-2018

KENNIS GENOMEN

6 Bouwaanvraag realisatie woonzorgcampus

GOEDGEKEURD

De heer Busselen merkt op dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor deze site nog niet in orde 
is en vraagt zich af waarom men nu een bouwaanvraag indient. Het RUP is namelijk een belangrijke 
voorwaarde voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.

Het plaatsen van zonnepanelen vindt hij goed, maar hij stelt zich wel vragen bij de meerkost hiervan, 
waar er nu nog geen zicht op is.

Stemming

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

Juridische motivering



Raad voor maatschappelijk welzijn 28 december 2016 4/12

OCMW-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 voor 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 OCMW-raad van 22 juni 2016 betreffende het nieuw financieringsconcept voor de 
infrastructuur in de ouderenzorg

Feitelijke motivering
Het ontwerp van bouwaanvraag voor de realisatie van de woonzorgcampus is klaar en zou midden 
januari 2017 moeten ingediend worden met het oog op het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning.

Omwille van de strengere EPB-normen vanaf 1/1/2017 is het mogelijk dat er zonnepanelen moeten 
geïnstalleerd worden.

Omwille van de aanwezigheid van een vloerplaat kan een volledige onderkeldering binnen het 
geraamd budget.

Besluit

Artikel 1
Het ontwerp van bouwaanvraag voor de realisatie van de woonzorgcampus wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Voor zover de volledige onderkeldering mogelijk is binnen het vooropgestelde budget, wordt er een 
volledige kelder voorzien.

Artikel 3
Indien noodzakelijk om de EPB-normen zoals opgelegd vanaf 1/1/2017 te bereiken, worden er 
zonnepanelen voorzien.

7 Mandatering van de gemeente voor het voeren van de overheidsopdracht 
' Personeelsbehoeftenmeting gemeente en ondersteundende diensten 
OCMW en ondersteuning bij de verdere uitwerking van een 
geïntegreerde organisatiestructuur'

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering
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OCMW-wet van 8 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008

 

Feitelijke motivering
Het gemeentebestuur wenst een personeelsbehoeftenmeting te laten uitvoeren in al haar diensten, 
uitgezonderd de buitenschoolse kinderopvang. Met het oog op de nakende integratie is het ook 
opportuun om de ondersteunende diensten van het OCMW hierin op te nemen.

Naast een personeelsbehoeftenmeting wil de gemeente externe ondersteuning voor de verdere 
uitwerking van de integratie van de ondersteunende diensten. Hierbij moet er vertrokken worden 
vanuit de resultaten van de werkgroep Integratie: projectdefinitie en organisatiemodel.

Er werd reeds een ontwerp van bestek opgemaakt maar dit moet nog verfijnd en verbeterd worden 
(zie bijlage). Het is de bedoeling dat deze opdracht en het bestek ter goedkeuring van de 
gemeenteraad van 16 januari zullen voorgelegd worden.

Er wordt aan de OCMW-raad een mandaat gevraagd zodat het gemeentebestuur kan overgaan tot het 
voeren van deze overheidsopdracht in naam van gemeente en OCMW. De gemeente heeft zich 
geëngageerd om de volledige kostprijs van deze opdracht te dragen en heeft hier een budget voor 
voorzien in 2017.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een mandaat gegeven aan het gemeentebestuur om de volledige (goedkeuring procedure 
en bestek, onderhandeling, gunning,...) overheidsopdracht ' Personeelsbehoeftenmeting gemeente en 
ondersteunende diensten van het OCMW en ondersteuning bij de verdere uitwerking van een 
geïntegreerde organisatiestructuur' te voeren in naam van het OCMW.

Artikel 2
Het budget hiervoor werd voorzien door het gemeentebestuur en wordt volledig ten laste genomen 
door het gemeentebestuur.

Financiën

8 Goedkeuring jaarrekening 2015 door Agentschap Binnenlands Bestuur

KENNIS GENOMEN

Personeel

9 Aanpassing personeelskader



Raad voor maatschappelijk welzijn 28 december 2016 6/12

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: 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
 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 24 november 2016 met een protocol van akkoord

Feitelijke motivering
De volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

 1,5 VTE afdelingsverantwoordelijke wordt geschrapt
 0,2 VTE kinesitherapeut wordt toegevoegd
 0,5 VTE statutair verzorgende thuiszorg (uitdovend) wordt geschrapt

Besluit

Artikel 1
Het personeelskader wordt goedgekeurd als volgt:

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.
Personeelsdeskundige B1-B3  1
Adm.medewerker (uitdovend) C1-C3  1
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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 1,5 
maatschappelijk assistent B1-B3  0,75 
referntiepersoon dementie B1-B3 0,5 

A1a-A2a
kinesist (pool) BV1-BV3 1,6 

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 
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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  6,5

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 

10 Aanpassing arbeidsreglement personeel OCMW + personeel 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: 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
 Decreet van 19 december 2008
 Arbeidsreglement personeel OCMW
 Arbeidsreglement personeel woonzorgcentrum
 Vakbondsoverleg van 24 november 2016 met een protocol van akkoord

Feitelijke motivering
Het arbeidsreglement werd aangepast aan de nieuwe verlofregeling. De contactgegevens werden up-
to-date gebracht.

Het ziektereglement, bijlage bij het arbeidsreglement, werd aangepast - voor gemeente en OCMW- 
aan de aangepaste berekening van de bradford factor die vanaf 1 januari 2017 opgenomen is in het 
tijdsregistratiesysteem. De bradford factor zal nu steeds op de 1e van de maand berekend worden.

Besluit

Artikel 1
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De aanpassingen aan het arbeidsreglement voor personeel OCMW en het arbeidsreglement voor 
personeel woonzorgcentrum worden goedgekeurd.

11 Aanpassing rechtspositieregeling personeel categorie 1 en 2 + personeel 
categorie 3

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: 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
 Decreet van 19 december 2008
 Besluit Vlaamse Regering van 26 juli 2016 betreffende het Vlaams Zorgkrediet
 Rechtspositieregeling 17 december 2014 personeel categorie 1 en 2
 Rechtspositieregeling 17 december 2014 personeel categorie 3
 Besluit OCMW-raad van 28 september 2016 betreffende de overgang van het contractueel 

naar het publiek verlofstelsel
 Vakbondsoverleg van 24 november 2016 met een protocol van akkoord

Feitelijke motivering
Vanaf 1 januari 2017 zal er - voor gemeente en OCMW - slechts één verlofstelsel toegepast worden, 
nl. het publiek stelsel. Beide rechtspositieregelingen werden hieraan aangepast.

Anderszijds werd het hoofdstuk ivm loopbaanonderbreking aangepast aan de gewijzigde wetgeving 
die van toepassing is vanaf 2 september 2016. Het hoofdstuk rond Vlaams zorgkrediet werd 
toegevoegd.

Besluit

Artikel 1
De rechtspositieregelingen voor de personeelsgroepen, categorieën 1 en 2 en categorie 3 worden 
goedgekeurd.

Woonzorgcentrum

12 Kwaliteitsplanning 2017 voor woonzorgcentrum Het Meerlehof en Groep 
van Assistentiewoningen Residentie Den Eik

GOEDGEKEURD
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Stemming

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

Juridische motivering

 De bepalingen van de Organieke Wet van 1976 op de OCMW

 De bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids-en 
welzijnsvoorzieningen;

 De kwaliteitsplanning van het Woonzorgcentrum Het Meerlehof en groep van 
assistentiewoningen Residentie Den Eik te Lummen dient voor het jaar 2017 goedgekeurd te 
worden

Feitelijke motivering
Elk jaar moeten we voor 1 mei een kwaliteitsplanning opgemaakt hebben.

Besluit

Artikel 1
De kwaliteitsplanning van het Woonzorgcentrum Het Meerlehof en groep van assistentiewoningen 
Residentie Den Eik te Lummen voor het jaar 2017 wordt als volgt goedgekeurd:

 Naam project Beschrijving/doelstelling Einddatum Projectleider:
1 3.1.3 overleg- en communicatiekanalen herziening 31/03/17Marc G.
2 3.2.12 proc. voor facturatie tav gebruiker herziening 31/03/17Marc G.
3 3.2.13 proc. voor bespreken funktioneren 

medewerkers

herziening 31/03/17Marc G.

4 3.2.14 proc. beheren documenten handboek herziening 31/03/17Marc G.
5 3.3.1 proc. plannen, uitvoeren, evalueren, 

bijsturen kwhb

herziening 31/03/17Marc G.

6 3.3.2. proc. zelfevaluatie deel 4 meten en 

verbeteren

herziening 30/06/17Marc G.

7 werkvoorschrift clostridium herziening 31/08/17Gert
8 werkvoorschrift dieetafspraken herziening 30/06/17Frederik
9 handhygiëne herziening 31/08/17Gert

10 handtekeningbevoegdheid herziening 31/03/17Marc G.
11 MRSA herziening 31/08/17Gert
12 opmaak en communicatie budget herziening 30/06/17Marc G.
13 reanimatie herziening 31/08/17Gert
14 medicatie herziening 31/08/17Gert
15 Project valpreventie deelname aan project dat 

ondersteund en gefinancierd wordt

31/07/17Hanne

16 Project 2016: missie/visie herzien, …. werking WZC herbekijken rekening 

houdend met de verwachtingen

31/12/17Marc G.
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van de toekomstige bewoners en

personeel

Thuiszorg

13 Kwaliteitsplanning 2017 voor de dienst gezinszorg en lokaal 
dienstencentrum 't Klavertje

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: 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

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn inzonderheid artikel 98 e.v.

 Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen van 17 
oktober 2003

 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 
de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en 
mantelzorgers van 24 juli 2009

Feitelijke motivering
Elk jaar moet de dienst voor 1 mei een kwaliteitsplanning opgemaakt hebben.

Besluit

Artikel 1
De kwaliteitsplanningen van de dienst gezinszorg en het lokaal dienstencentrum 't Klavertje worden 
goedgekeurd.
Artikel 2
De dienst bezorgt zijn kwaliteitsplanningen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bijlagen
1. Kwaliteitsplanning lokaal dienstencentrum 2017.pdf
2. Kwaliteitsplanning gezinszorg 2017.pdf

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn
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OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter wnd.
Nadine  Dethier Aloïs Van Grieken


