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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 22 februari 2017

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; de heer Kristof Mols; mevrouw Marie-Claire Serwy; 
mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Els Lijnen, Raadslid

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 25 januari 2017 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 25 januari 2017 goed .

Stemming

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

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 4677 tot en met  5080 en van dienstjaar 2017 
van 0132  tot 0534  wordt éénparig goedgekeurd.
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Stemming

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

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2017 (2).pdf
2. Verantwoordingen lijst 2017 (12-2016-FEB).pdf

3 Toelichting werking sociale dienst

KENNIS GENOMEN

In het kader van de actie voor 2017 'gezichten achter cijfers' vertelt Liliane Schelkens, cliënt sociale 
dienst, samen met haar begeleidend maatschappelijk werker, Inge Camps,  wat de hulpverlening van 
de sociale dienst betekent in haar leven, welke gevolgen dit heeft op haar levenskwaliteit en wat er 
zou gebeuren als deze hulp er niet meer zou zijn.

Woonzorgcentrum

4 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking passieve 
tillift

GOEDGEKEURD

Stemming

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

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 
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Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Passieve tillift” werd een bestek met nr. 2017-021 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8000 incl. btw (21 %).

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

24 maart 2017 om 10.15 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. 2017-021 en de raming voor de opdracht 
“Passieve tillift”, 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 € 8000 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:

- LOPITAL BELGIE BVBA, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar
- ARJOHUNTLEIGH NV, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere
- AKS, Tegelrijstraat 1018 te 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
- HANDIMOVE, Ten Beukenboom 13 te 9400 Ninove
- METRA BVBA, Jan Samijnstraat 25 te 9050 Gentbrugge
- ADVYS BVBA, Manta 20 te 9250 Waasmunster.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 maart 2017 om 10.15 uur.

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

Personeel

5 Vacantverklaring deeltijds/voltijds contractueel verzorgende thuiszorg

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken
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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 28 december 2016: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

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

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie :  verzorgende thuiszorg

Motivatie: Er is 1 VTE vrij in het personeelskader vanaf 1 maart 2017

Besluit

Artikel 1
De functie van verzorgende thuiszorg wordt vacant verklaard.

Artikel 2
Deze functie wordt ingevuld via aanwerving.

Artikel 3
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 5 en 6 van de 
rechtspositieregelin categorie 1 en 2.

Artikel 4
Er wordt maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring.

6 Vacantverklaring deeltijds/voltijds contractueel maatschappelijk assistent 
sociale dienst

GOEDGEKEURD

Stemming

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

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 28 december 2016: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 1 en 2, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II
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Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie :  maatschappelijk assistent sociale dienst

Motivatie: Er is 1,5 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van maatschappelijk assistent sociale dienst wordt vacant verklaard.

Artikel 2
Deze functie wordt ingevuld via aanwerving.

Artikel 3
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 5 en 6 van de 
rechtspositieregelin categorie 1 en 2.

Artikel 4
Er wordt geen beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als relevante 
beroepservaring.

7 Aanleg werfreserve maatschappelijk assistent

GOEDGEKEURD

Stemming

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

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 28 december 2016: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 1/2 en 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III

Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds maatschappelijk assisent

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 maatschappelijk assistent.

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

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Besluit Vlaamse Regering van 2 december 2016 betreffende het onbetaald verlof
 Rechtspositieregeling 28 december 2016 personeel categorie 1 en 2
 Rechtspositieregeling 28 december 2016 personeel categorie 3
 Vakbondsoverleg van 3 februari 2017 met een protocol van akkoord

 

Feitelijke motivering
Vanaf 1 februari 2017 is het onbetaald verlof opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 2 
december 2016 van toepassing. Het onbetaald verlof als recht en gunst werd opgenomen in de 
rechtspositieregeling categorie 1/2. Het onbetaald verlof als gunst werd opgenomen in de 
rechtspositieregeling categorie 3.

 

Besluit

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

9 Aanpassing personeelskader

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken
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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
 Positief advies schepencollege van 24 januari 2017
 Vakbondsoverleg van 3 februari 2017 met een protocol van akkoord

Feitelijke motivering
Volgende wijzigingen werden aangebracht:

 1 VTE statutair maatschappelijk assistent sociale dienst uit dienst (uitdovend).
 de functie van statutair maatschappelijk assistent sociale dienst en statutair maatschappelijk 

assistent thuiszorg wordt contractueel voorzien.

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
Adm.medewerker C1-C3 1 
    
    
PROJECTEN - VLINDERS    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
Maatsch.assistent (uitdovend) B1-B3  0,5
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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. (uitdovend) B1-B3  2
Maatsch.ass. B1-B3 5 
Adm.medew. C1-C3 1 
Adm.assistent D1-D3 0,5 
    
    
THUISZORG    
    
Functie weddeschaal contr. stat.
Diensthoofd B4-B5  1
Maatsch.ass. (uitdovend) B1-B3  1
Maatsch.ass. B1-B3 2,5 
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 
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logistiek medewerker thuiszorg
(aanvullende) E1-E3 1,5 

Onderhoudspersoneelslid (DC) E1-E3 22,5 

Financiën

10 Kwartaalrapport  4e kwartaal 2016 en rapportering visum

KENNIS GENOMEN

Armand Busselen wenst een aantal vragen te stellen:

1. Hij wenst terug te komen op zijn vraag van vorige vergadering betreffende het sociaal 
huurobjectief: is er ondertussen een antwoord van de gemeente op zijn vraag gekomen? Is er een 
plan van aanpak en wat staat er in? Kan hij dit inkijken?

Birgitt Carlier deelt mee dat dit een gemeentelijke bevoegdheid is en dat het woonbeleidsplan onlangs 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Hierin zit een actieplan rond het sociaal huurobjectief in 
vervat. Morgen, 23 februari zal er een begeleidingsgesprek plaatsvinden met de Vlaamse overheid en 
alle actoren betrokken met het sociaal lokaal woonbeleid.

Volgens Armand Busselen is dit geen antwoord op zijn vraag en naast de kwestie, volgens hem is 
sociale huur wel een opdracht voor het OCMW.

2. Onlangs stond er een klein artikeltje in de krant (HBvL) over de invoering van een track and trace 
systeem in de voertuigen van de gemeente. Zijn de voertuigen van het OCMW hierbij ook inbegrepen?

Birgitt Carlier antwoordt dat dit inderdaad zo is, en dat er nog een reglement hiervoor op de OCMW-
raad zal komen.

3. In ditzelfde artikel wordt er gesproken over de resultaten van de psycho sociale analyse waarbij 
gemeld wordt dat de personeelsaanpak van de gemeente grondig fout loopt. Hij wil hierover meer 
uitleg: is dit ook in het OCMW gebeurd? Wat waren de resultaten? Mag hij de resultaten inkijken?

Birgitt Carlier deelt mee dat deze analyse inderdaad ook voor het OCMW uitgevoerd werd en dat de 
resultaten op het laatste vakbondsoverleg meegedeeld werden. De resultaten voor het OCMW waren 
gunstig. De resultaten van de gemeente kan de heer Busselen niet inkijken, deze van het OCMW wel.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
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Nadine  Dethier Birgitt Carlier


