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/

Openbaar
1 Notule n

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3 Algeme ne orga nisa tie

2

Raamcontract universele postdiensten van VVSG - toetreding

Feiten en context
VVSG heeft een raamcontract gesloten voor universele postdiensten waar alle steden en
gemeenten op kunnen intekenen. VVSG treedt hierbij op als aankoopcentrale. Het
raamcontract werd gesloten met bpost.
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur
Wetgeving inzake overheidsopdrachten

Motivering
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Door beroep te doen op de aankoopcentrale, is het lokaal bestuur vrijgesteld om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren.
Er is geen verplichting tot afname van het raamcontract.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt beroep gedaan op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” (Bestek
nr. VVSGvzw-2017/09/18).
Artikel 2.
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering.
4 Financië n

3

Financiële rapportering 2018 - kennisname

Feiten en context
De financiële rapportering 2018 geeft een overzicht van de:
 thesaurietoestand
 liquiditeitsprognose
 evolutie van de budgetten
 voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
 debiteurenbeheer.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet
Decreet lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de OCMW-raad van 24 juni 2019 houdende goedkeuring van de
jaarrekening 2018;
Besluit van het vast bureau van 9 augustus 2019 houdende kennisname van het
financieel rapport 2018.

Besluit:
Enig artikel.
De OCMW-raad neemt kennis van het financieel rapport 2018 zoals gehecht in bijlage.

4

Meerjarenplan - kredietverschuiving 2/2019 - kennisname

Feiten en context
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan
wordt vooropgesteld.
De toestand van de kredieten kunnen we aflezen uit het schema M3 van ons éénjarig
meerjarenplan.
Binnen de geldende regels van onze kredietbewaking kunnen we kredieten limitatief binnen
het meerjarenplan verschuiven binnen het totaal van de:
 exploitatie-uitgaven;
 investeringsuitgaven;
 financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
 financieringsontvangsten voor de leningen en de leasings.
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Het decreet lokaal bestuur bevat geen bepalingen voor de kredietbewaking.
In afwachting van het organisatiebeheersingssysteem wordt de huidige procedure
aangehouden: het college burgemeester en schepenen stelt de verschuiving vast en brengt
ter kennisname op de gemeenteraad.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen




Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij éénjarig meerjarenplan
deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van het vast bureau van 3 mei 2019 waarbij het Meerjarenplan kredietverschuiving 1/2019 goedgekeurd werd
Besluit van het vast bureau van 28 juni 2019 waarbij de financiële procedures in
afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem goedgekeurd werd

Motivering
Op basis van het nazicht kwartaal 2 van 2019, de standopgave en de input vanuit de diensten
werd de meerjarenplankredietverschuiving 2019/2 opgesteld (zie bijlage).
De voorgestelde verschuivingen wijzigen bleven beperkt tot exploitatie-uitgaven en
investeringsuitgaven.
Deze zijn limitatief wat betekent dat het totaalbedrag uit het éénjarig meerjarenplan van het
toegekende exploitatie -en investeringskrediet niet wijzigt.
Daarom worden de wettelijke schema's niet opnieuw afgedrukt.
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplankredietverschuiving 2019/2 - deel OCMW wordt door de OCMW-raad ter
kennisgenomen.

5

Poetsdienst - Wijziging reglement en aanpassen tarieven

Feiten en context
Een wijziging aan het reglement is momenteel nodig om verschillende redenen:
- er is een vrij grote wachtlijst
- de leeftijd van 65 jaar kan opgetrokken worden en zorgbehoevenden moeten voorrang
krijgen.
- de bewoners van de serviceflats dienen steeds beroep te kunnen doen op de poetsdienst
- de tarieven zijn aan herziening toe.
- er is een aanvraag ingediend om eventuele erkenning van de poetsdienst als dienst voor
logistieke hulp
Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende doe OCMW's en latere wijzigingen.
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Vorige beslissingen
Beslissing van de OCMW- Raad van 29/08/2017 waarbij nieuwe tarieven worden vastgelegd
ingaand op 01/10/2017
Art. 1. de nieuwe tarieven voor de poetsdienst als volgt toe te passen voor de nieuwe
aanvragen met ingang van 01/10/2017:
Inkomen
alleenstaande
Tarief
Inkomen gezin
Leefloon (€ 884,74)
4€
leefloon (€ 1179,65)
€ 885 - IGO (€ 1073,61)
5,50€
€ 1180 - IGO (€ 1431,48)
€ 1074 - € 1274
7€
€ 1432 - € 1632
€ 1275 - € 1487
7,50€
€ 1633 - €1900
€ 1488 - € 1983
8€
€ 1901 - € 2107
+ € 1983
9€
+ € 2107
Art. 2. €250 voor huishuur in mindering te brengen van het inkomen (indien de aanvrager
een woning verkocht heeft wordt er tot 10 jaar na de verkoop geen vermindering van huurlast
toegestaan).
Art. 3. geen rekening meer te houden met kinderen ten laste omdat dit niet opportuun is
binnen de doelgroep
Motivering
Om verschillende redenen voldoet het huidig reglement niet meer aan de verwachtingen en
aan de noden.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is het optrekken van de leeftijd van 65 jaar naar 70 jaar.
Er zijn echter 2 uitzonderingen:
 je kan een attest van minstens 66% van het RIZIV voorleggen
 om sociale redenen (na onderzoek van thuiszorgverantwoordelijke)
Er wordt tevens een nieuwe werkwijze geïmplementeerd om de wachtlijst te gebruiken. Er
wordt eveneens rekening gehouden met de de graad van zorgbehoefte. De aanvrager die in
een acute zorgnood verkeert, heeft momenteel geen voorrang. Met de nieuwe werkwijze van
de BEL- profielschaal, wordt er gekeken naar de mate van zorgnood.
De bewoners van de serviceflats kunnen steeds een beroep doen op de poetsdienst.
Het nieuwe reglement werd ook aangepast aan de huidige wijze van werken, wat opgefrist en
leesbaarder gemaakt.
Er werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tarieven licht aan te passen
evenals aan de berekeningswijze van het tarief.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het bestaande reglement van 29 augustus 2017 en ingaand op 01/10/2017 wordt opgeheven
met ingang van 15 september 2019.
Artikel 2.
De reeds gesloten overeenkomsten worden tegen de nieuwe tarieven verder uitgevoerd.
Artikel 3.
Het nieuwe reglement, samen met de nieuwe tarieven, wordt goedgekeurd en treedt in
werking op 15 september 2019.

6

Woonzorgcentrum - Dringende aankoop van een nieuwe pijnpomp

Feiten en context
De oude manueel te hanteren pijnpomp is aan vervanging toe. De pijnpomp wordt gebruikt
voor pijnbestrijding voornamelijk bij bewoners die palliatief zijn of voor palliatieve sedatie.
Hogere regelgeving
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en uitvoeringsbesluiten.
Motivering
De huidige pijnpomp functioneert niet meer naar behoren. Er is reeds voor een tweede maal
vastgesteld dat de pomp gedurende een tijd niet heeft gewerkt waardoor de bewoner niet de
correcte behandeling heeft gekregen.
In het kader van pijnbestrijding bij palliatieve bewoners moet er op de apparatuur kunnen
vertrouwd worden. Binnen het WZC hadden we ook slechts 1 pijnpomp ter beschikking.
Indien een tweede nodig is wordt dit gevraagd aan het palliatief netwerk Oost-Vlaanderen. De
maximum termijn om een toestel in bruikleen te hebben is vastgelegd op 4 weken. In
bepaalde gevallen is dit echter niet voldoende en dient dit verlengd te worden. Momenteel
gebruiken we een pijnpomp in bruikleen. Het palliatief netwerk laat ons ook weten dat zij niet
kunnen garanderen om ons steeds een pijnpomp in bruikleen te geven. In dat geval kan er
geen gepaste therapie opgestart worden in het kader van palliatieve- en comfortzorg. Op zijn
minst is er dus nood aan 1 goedwerkende en betrouwbare pijnpomp. De laatste 3 maanden
zijn er echter continu 2 pompen in gebruik geweest. Voor de nieuwe aankoop wordt dan ook
voorgesteld om twee digitale pijnpompen aan te kopen.
Er is prijs opgevraagd bij de firma Hysopp, de firma WM Supplies en de firma Deforce Medical.
Gezien het prijsverschil miniem is wordt voorgesteld om de aankoop te doen via WM Supplies.
WM Supplies is al jaren leverancier van medisch materiaal, goede service en opvolging door
vertegenwoordiger.
Gezien de aankoop van deze pijnpompen als een investering wordt beschouwd en er geen
investeringen in het WZC zijn voorzien dient dit voorgelegd te worden aan de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De aankoop van 2 nieuwe digitale pijnpompen met draagtas zonder lockbox goed te keuren.
De dringende aankoop te doen via WN Supplies met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne,
Kortrijksestraat 30, voor de prijs van tweemaal € 1436 exclusief BTW en volgens offert 06032/WZC Scheldevelde/PJP 20190809.
Artikel 2.
De nodige kredieten te voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan.
6 Oude renzo rg
6.4 Woon zorg cent rum

7

Woonzorgcentrum - Reglement maaltijden familieleden bewoners
woonzorgcentrum Scheldevelde

Feiten en context
Momenteel kunnen enkel de partners van bewoners van het Woonzorgcentrum een
middagmaal gebruiken volgens de afspraken die in het reglement hiervoor werden
vastgelegd.
In de voorbije maanden werd reeds enkele malen de vraag van familieleden van bewoners
gesteld of men ook een middagmaal kon reserveren.
Nu kan dit enkel als de familieleden van De Pinte en senioren zijn zodat ze onder het
reglement van het seniorenrestaurant vallen.
Op heden is het middagmaal voor de bewoners en de senioren in dezelfde ruimte en rond
hetzelfde tijdstip, waarbij dinsdag en donderdag de meest gereserveerde dagen voor het
seniorenrestaurant zijn. Daarom is het voorstel om aan de familieleden de mogelijkheid te
bieden om een middagmaal te gebruiken op maandag, woensdag en vrijdag, dit met een
maximum van 10 personen per dag. Gezien de familiebanden van bewoners zeer divers zijn,
wordt voorgesteld de mogelijkheid tot een maaltijd te voorzien voor elk familielid ongeacht de
graad van verwantschap. De reservatie dient drie werkdagen op voorhand te gebeuren
zodoende de maaltijden kunnen voorzien worden door de keuken. Voor het familielid die een
maaltijd gebruikt, wordt een factuur opgemaakt op naam van deze persoon.
Deze afspraken kunnen in een reglement voor de familieleden worden vastgelegd.
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Hogere regelgeving



Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Familieleden van bewoners van het WZC Scheldevelde wordt de mogelijkheid aangeboden om
op maandag, woensdag en vrijdag een middagmaal te gebruiken.
Artikel 2.
Het reglement, zoals gehecht in de bijlage, met de afspraken voor familieleden wordt
goedgekeurd.

8

Woonzorgcentrum warmtewering - Huren van mobiele airco

Feiten en context
De rode beuk op het domein Scheldevelde is afgestorven en werd om veiligheidsredenen
volledig gesnoeid. In het verleden gaf deze boom veel schaduw, waardoor de kamers van de
bewoners fris bleven en er geen nood was aan bijkomende zonnewering. Het gebruik van een
mobiele huishoudelijke airco volstond, samen met een aantal ventilators. Naar een structurele
oplossing werd niet gezocht gezien investeringen aan het gebouw niet meer opportuun waren.
De hittegolf van eind juni, samen met het ontbreken van de schaduwrijke boom, zorgde
echter voor oververhitting van de kamers. Gezien de weersvoorspellingen voor de
zomermaanden diende er dringend een oplossing te worden gezocht om het welzijn en de
gezondheid van de inwoners aan de zuidelijke kant te garanderen.
Het dubbelglas in het woonzorgcentrum dateert van voor 1986, ook de isolatie van de muren
en het dak is niet naar hedendaagse normen. De technische dienst heeft daarom
verschillende oplossingen onderzocht:
 Zonnewering met een doek langs de buitenkant van het raam
 Zonnewering met een doek langs de binnenkant van het raam
 Zonnewerende folie
 Nieuw dubbel- of driedubbel glas
 Airconditioning
 ...
Gelet op de erkenningsnorm dient elke bewoner steeds voldoende zicht naar buiten te
hebben. Hierdoor zijn de zonnewerende screens en folies geen oplossing. Bovendien dient er
rekening gehouden te worden met de werklast (manueel bedienen van de zonneweringen) of
bijkomende werken (elektriciteitswerken voor automatische bediening van de zonnewering).
Nieuw dubbel- of driedubbel glas is op energetisch vlak de beste optie. De prijs hiervan was
echter hoger dan 20.000 euro (excl. btw) en dit was niet op korte termijn geplaatst.
Er werd daarom beslist om een aantal mobiele airconditionings te huren. Deze werden
afgehaald en geïnstalleerd door de technische dienst. Na een proefopstelling werden ze
beoordeeld als de best optie op korte termijn. De airconditiongs werden daarom gehuurd voor
3 maanden. Indien het weer het toelaat worden deze eerder teruggebracht.
Hogere regelgeving


Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Vorige beslissingen


Vast bureau van 17 mei 2019. Kennisname van de problematiek.

Motivering
Met de zomer voor de deur en de hittegolf van eind juni diende er dringend ingegrepen te
worden om het welzijn en de gezondheid van de bewoners te vrijwaren en een eventueel
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hogere mortaliteit te voorkomen. Er werden daarom beslist om 4 airconditionings te huren
voor de zomerperiode.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing genomen bij hoogdringendheid
voor het huren van 4 mobiele airco's voor het WZC. Deze werden besteld bij Andrews Sykes,
Industrielaan 35, 1702 Groot Bijgaarden (0207.450.534), voor een periode van 12 weken. De
prijs bedraagt 288,72 euro/stuk/week (excl. btw).
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging
2019 een budget van 17.000 euro te voorzien.
11 Vragen en me dedeli ngen

9

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

10

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
De voorzitter deelt mee dat de receptie van de 50-jarigen zal doorgaan op zaterdag 7
september. Ook de raadsleden worden hierop uitgenodigd.
Tijdens de braderie zal het gemeentehuis geopend zijn voor het publiek. Op die manier
krijgen de inwoners de gelegenheid het renovatieproject te bekijken.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Wd. voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn
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