Vast bureau
Koning Albertlaan 1 – 9840 De Pinte

schriftelijke vraag Poetshulp dd. 18.06.2019

Geachte leden van het vast bureau,
Geachte mevrouw algemeen directeur,

Ouderen (65+), personen met een handicap en mensen die ziek zijn en zelf niet meer in staat
zijn hun woonst te onderhouden kunnen een aanvraag doen bij OCMW De Pinte om een
poetshulp. Graag krijgen we een zicht op de hulp van Poetshulp die ouderen en kwetsbare
personen in onze gemeente nodig hebben, of het huidige personeelsbestand voldoende is om er
aan tegemoet te komen en hoeveel de kost is.

Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoeveel mensen genieten er momenteel van de Poetshulp?
Is er een wachtlijst?
Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst?
Indien er mensen op de wachtlijst staan, wanneer deden ze de aanvraag?
Wat is de invulling van het personeel in functie van de Poetshulp? Hoeveel VTE’s zijn er
werkzaam? Zijn er langdurig zieken? In welke mate is het voorziene personeelskader daarmee
opgevuld?’
6. Hoeveel bedraagt de gemiddelde prijs die per uur betaald wordt?

Met vriendelijke groet,
Ina Quintyn
Raadslid Ruimte
www.ruimtedepinte.be
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OCMW DE PINTE
Kå.teollaân 4l - 9840 De Plnto
Tel (09) 282 32 54

Aan mevrouw Ina Quintyn
Baron de Gieylaan 121
9840 De Pinte

Datum :
20t9-07-16

Referentie

:

Bijlagen

Contactpersoon

:

:

Thomas Barbé
Thomas. barbe@ocmwdepinte. be
09/280.93.01

Betreft: schriftelijke vraag poetsdienst
Geachte,

Op 18 juni 2019 heeft u volgende schriftelijke vragen gesteld aan het vast bureau in verband met de
werking van de poetsdienst:

1. Hoeveel mensen genieten er momenteel van de poetshulp?
2. Is er een wachtlijst?
3. Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst?
4. tndien er mensen op de wachtlijst staan, wanneer deden ze de aanvraag?
5. Wat is de invulling van het personeel in functie van de poetshulp? Hoeveel VTE's zijn er

6.

werkzaam? Zijn er langdurig zieken? In welke mate is het voorziene personeelskader daarmee
opgevuld?
Hoeveel bedraagt de gemiddelde prijs die per uur betaald wordt?

Als antwoord hierop kunnen wij u het volgende laten weten
116 cliënten genieten poetshulp
Ja, er is een wachtlijst
3. 11 aanvragen op de wachtlijst (+3 nieuwe aanvragen die nog niet verwerkt zijn)
4. Aanvragen gebeurden tussen december 2018 en heden
5. Er zijn momenteel 6,3 VTE's. Er is een poetsvrouw voltijds ziek gevallen op 08/01/18. Vanaf
O3/O4/LB is zij terug medisch deeltijds beginnen werken (50o/o). Sinds 01/04119 werkt zij terug
600/o en deze goedkeuring loopt tot en met 30/lll20tg. Personeelskader is hiermee opgevuld.
6 De gemiddelde prijs die per uur betaald wordt, is €7,50. De tarieven verschillen van €4 tot en met
€9. Deze tariefschalen kan u terugvinden in de folder in bijlage. Heden zijn we bezig met de
uitwerking van een nieuw reglement voor de poetsdienst, waarbij ook de tarieven zullen
1.

2.

aangepast worden.
Hoogachtend
Namens het vast bureau

Veerl

Algemeen directeur

an Peteghem
Burgemeester

Vin

OCMW De Pinte - 09/282 32 54
BE25 0910 0093 6582 - www.depinte.be/ocmw

Berekening torief
De bijdroge per uur is ofhonkelijk von het totoþ
gezinsinkomen: loon, pensioen, vervongingsinrkomen,
tegemoetkoming FOD. Inkomsten von familieleden

ondere inwonenden worden voor l/3 in
oonmerking genomen. Er wordt geen rekening

of

gehouden met t egemoet komingen zorgv er zekering.

Berekening inkomsten von onroerende goecleren:
Er wordt rekening gehouden met de opbrenqsl von
verhuurde woningen no oftrek van?0"L.
HeI geíndexeerde K.f. von het woonhuis loqer don
€ 1.ó11,31 is vrijgesteld. Het gedeelte boven rJe
€ 1.ó11,31 x 3 wordt bij het joorinkomen gevoegd.

Allc¿nstoondc
Ïot € 884,74
€885-€1O73,6t
€1074-€L?74
€t?75-€t487
€1488-€1983
+€1983

Toricf
êczin
€ 4,OO Tot € 1 t79 ,65
€5,50 €1180-€t4t3t,48
€7,OO €t432-€1632
€7,50 €1633-€1900
€8,00 €1901-€21.O7
€9,0O +€?.1O7

Aftrekbare losten
Voor huishuur €, ?50. No verkoop van een woning
wordt 10 joor geen vermindering von huurlost
toegestoon.
Indien een portner in

het WZC verblijft, wordt er

rekening gehouden

het

met de helft von

Enkele proktiscþ ofsproken
De moondelijkse rekening wordt opgemookt oon
de hand von het werkblod die de poetshulp ter
ondertekening voorlegt. Door de ondertekening
wordt de oonwezigheid von de poetshulp
bevestigd, dooron is het belongrijk goed na te
kijken olvorens te ondertekenen.

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Tel.09/280 93

0l -

0912809300

geven de voorkeur aon betoling met een
domici iëringsopdrocht.
I

De poetshulp is door het OCMW verzekerd
voor materiële schod¿ oongebrocht bii de

9o¿ød¡swt

cliënten tijdens de uitoef ening von hun werk.

De poetshulp mog geen giÍten of geschenken
oonvoorden en ntet bij de hulpvroger blijven
eten. Er mog enkel koffie, thee, soeP of
frisdronk oangeboden worden tijdens de pauze.
De poetshulp mog tijdens het werk niet roken.
De poetshulp is gebonden oon het
beroepsgeheim, zawel ten overstoon von de
cliënten, ols oon ce collego's.

Voor wijzigingen in de gemookte ofsproken
dient contoct opgenotnen te worden met het
secretoriaat von de dienst. Er mogen dus geen
rechtstreekse afsproken met de poetshulp
gemookt worden.

Bij vermoeden von hoger inkomen kon, no
schriftelijke toestemming, de nodige informotie

Voor meer info eq oonvrogen poetsdienst
Thuiszorgverontwoordelij ke Thomos Barbé, 09 280 93 01
thuiszorq@ocmwdepinte.b¿ of

Het uurtorief wordt tweejaorlijks herzien.

OCMWDEPINTE

Wij

gezinsinkomen.

opgevraagd worden.

^o

thomos. borbé@ ocrnwd ep i nte. be

Proktische ofspraken poelsdienst
Wendy Thienpont - 09 280 93 00
wendy.th enpont@ocmwdepinte.be
í

ú()
ô

Zie ook
www.depinle.be/ ocmw

/

thuiszorg/poetshulp

Wot is de poetsdiensT
ó5-plussers, mensen met een beperking en
zieken die nief meer in stoot zijn om zelf hun
woning te onderhouden kunnen beroep doen op
de poetsdienst.
De poetsdienst is een oonvullíng op de diensten
gezins- en bejoordenhu lp.

Hoe werkt de poetsdienst
De poetshulp komt eenhalve dag om de 2 weken,
noargelang de noden von de aonvrager en de
mogelijkheden von de dienst. fn uitzonderlijke
gevallen wordt de hulpverlening oon de
índividuele noden aongepost.
De werkuren zijn:
in de voormiddog: von 8u15 tot 12 u
in de nomiddcg: van 12.30 u tot 16.30

.t
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werktijd.
mootschoppelijk

werker een huisbezoek. De concrete ofsproken
voor de werkre,geling en tarieÍ worden don
vastgelegd.
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden
met dewensen von de aanvroget.

Onregelmatigheden dienen onmiddellijk oon de
mootschoppelij k werker gesignoleerd

i

Er wordt geprobeerd olti¡d dezelfde poetshulp
te loten komen. Soms is dít echter niet

oon huís

mogeli¡k om proktische redenen zosls ziekte en
vokontie.

Wot doet de poetshulp

Per holve dog is er een pouze von 15 min.
voorzien te nemen ongeveer holftijds de

B¡j de oanvroog brengt de

Zowel de oonvroger ols de poetshulp moeten
zich stípt houden oon de regeling díe door de
dienstverontwoordel j k en opgest eld worden.
De poetshulp mo9 in geen geval de dienst voor
het voorziene uur verlaten, noch overuren
presteren zonder toeloting van de dienst.
Er kcn geen beroep gedoon worden op de
poetshulp tijdens de vrije uren.

te worden.

De poetshulp helpt

bij het normole

onderhoud

von de woning.

Ze

mogen geen zwore en gevaarlijke korweien
verrichten zoals gevels ofwossen, hofmuren en
tuinhekken reinigen, outo's wossen, plofonds
ofwossen of degrote schoonmook doen.
Ze moeten zich ook beperken tot poefsen, dus
níet wossen, strijken, koken of boodschoppen
doen.

Ze moeten kunnen beschikken over worm woter
en kunnen werken in een oonvoordbore
temperotuur. Bij poetswerk buiten dient er
rekening gehouden te worden met de

Wot heeft de poetshulp

De hulpvroger moet voorzien ín onderstoqnde
poetsproducten en moteriool, om het poetswerk
op een eÍÍiciënte, veilige en hygiënische monier
te verrichten:

-

borstel met longe steel
Een zachte borstel met longe steel
Een vloertrekker met lange steel
Een vuilnisblik en hondborsTel
Een goede stofzuiger en resetvezokkøn
lwee synthetische dweilen
Een roomtrekkertje met effen rubberen
strip
Een spons en eenzeemvel
Twee grote en een kleine emmer
Een horde

Een schuursponsje

Tweemicrovezeldoekjes
Twee stofdo¿ken
Een rogebol
Een

toiletborstel
troploddertje

Een veilig

Tweeproperevootdoeken
Een zeeppompje (om regelmotig de honden

te kunnen wossen)
Voldoende poetsproducten die steeds in de

originele verpokking zítten: zijnde een
vloerzeep, o esreini ge r, t oilet r einiger,
ofwosproduct, ozijn, anti-kolkproducT.
II

weersomstondigheden.

De poetshulp droogt een uniformschort van de
dienst tíjdens het werk.

nodig

-

Er wordt met gewerkt met ommoniok,
zoutzuur, zuivere jovel en ontstopper.

