Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 22 juni 2017

MEDEDELINGEN
Verlof OCMW-secretaris
De OCMW-secretaris, mevrouw Christel Ringoot is in verlof vanaf 4 augustus tot en met 15 augustus
2017.
Zij wordt vervangen door de gemeentesecretaris, mevrouw Katleen Biesemans.
Oprichting Zorgvereniging - stand van zaken
De oprichting van de zorgvereniging OPcura is goedgekeurd door de OCMW-raad van 11 mei 2017 en
door de gemeenteraad van 23 mei 2017.
Op dinsdag 6 juni 2017 werd het dossier toegelicht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur door een
vertegenwoordiging van Opwijk, nl de OCMW-voorzitter, Patrick De Smedt, de OCMW-secretaris,
Christel Ringoot, de directeur ouderenzorg, Geert Geeroms, de externe begeleider, Meester Tom De
Gendt.
Er werden door de administratie van ABB een aantal opmerkingen en aanbevelingen gemaakt. De
statuten van de zorgvereniging, de motivatienota en de toelichting bij het financieel plan moeten in
beperkte mate aangepast worden.
De aangepaste versie van deze documenten zal opnieuw voorgelegd worden aan de OCMW-raad van
24 augustus 2017 en de gemeenteraad van 5 september 2017.
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen op het dossier. Het betreft aanpassingen in verband met onder
andere de formulering van enkele bepalingen en enkele opmerkingen in verband met de wettelijke
grondslag. In de doelomschrijving moeten de activiteiten opgesomd worden.
Intercommunale Haviland - de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
woensdag 26 april 2017 - kennisname.
De notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland van
woensdag 26 april 2017.
Welzijnskoepel West-Brabant - Raad van Beheer uitnodiging en ontwerpnotulen van 8 juni 2017
De uitnodiging en ontwerpnotulen van de Raad van Beheer van 8 juni 2017 van de Welzijnskoepel
West-Brabant.
Welzijnskoepel West-Brabant - Algemene vergadering dagorde en ontwerpnotulen van 26 juni
2017
De dagorde en ontwerpnotulen van de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant
van 26 juni 2017.
Vergaderkalender juli en augustus 2017
JULI
- 6 juli 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal Huis
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- 20 juli 2017 - Vast Bureau - 18u30 - GAC II (De Hopbel)
AUGUSTUS
- 3 augustus 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal Huis
- 17 augustus 2017 - Vast Bureau - 18u30 - GAC II (De Hopbel)
- 24 augustus 2017 - OCMW Raad - 20u - Zaal Satijn WZC
OPENBARE ZITTING
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Secretariaat
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
Arbeidsreglement - Wijzigingen en bijlagen
deontologische code, moederschapsbescherming,
biologische agentia, agressie bij derden, controle en
gebruik van internet en email - Goedkeuring

Haviland - Buitengewone algemene vergadering - Agenda
- Bepalen mandaten - Goedkeuring

Het dossier betreft een buitengewone algemene vergadering van intercommanuale Haviland op 6
september 2017 om 18u30 in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.
Op 27 april 2017 werd de opdrachthoudende afvalintercommunale Intradura opgericht door 19
gemeenten.
In het kader van deze oprichting dient Intradura een buitengewone algemene vergadering te
organiseren om diverse beslissingen te nemen die zijn opgenomen in de opgegeven agendapunten.
Zij delen ons de voorgestelde agenda van deze vergadering mee en vragen de gemeenteraad de
voorgelegde agendapunten goed te keuren van de bijkomende algemene vergadering. De
aangestelde mandatarissen Harry De Visscher en Linda Verbesselt dienen gemandateerd te worden
om deze voorgelegde agendapunten goed te keuren op de voormelde vergadering.

Organisatie-ontwikkeling
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Interne controle/organisatiebeheersing Organisatiebeheersrapport 2016 - Kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van het
organisatiebeheersrapport voor het dienstjaar 2016. Het rapport omvat een overzicht van alle
initiatieven in het kader van organisatiebeheersing/interne controle en organisatie-ontwikkeling voor
het desbetreffende jaar, alsook enkele financiële rapportages die niet vervat zijn in de jaarrekening.
In 2016 stond de organisatiebeheersing binnen gemeente en OCMW Opwijk in het teken van de
implementatie van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en de verdere implementatie van de
integratie van OCMW en gemeente.
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Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Inventaris (Im-)materieel vast actief jaarrekeng 2016 Buiten gebruik gestelde of niet meer aanwezige activa Goedkeuring

Het dossier betreft de lijsten van de activa die bij opmaak van de jaarrekening 2016 niet meer
aanwezig of buiten gebruik gesteld zijn in het OCMW.
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Rekening 2016 - Vaststelling van de jaarrekening 2016
en kennisname van het beheersrapport 2016 Goedkeuring

De rekening 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.
Samen met alle documenten van de rekening wordt ook het beheersrapport 2016 ter kennisname
voorgelegd.
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 20170753 voor € 530,74 van Gezel II NV

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Beleidsplan - Reïntegratiebeleid - Goedkeuring

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
9

Woonzorgcentrum De Oase - Levering en plaatsing van
maatmeubilair woonzorgcentrum De Oase - Goedkeuring

Dit dossier gaat over het leveren en plaatsen van maatmeubilair in de Oase. Naar aanleiding van de
oprichting van het zorgbedrijf, zal ook een administratieve cel moeten een plaats hebben in het
woonzorgcentrum. Hierdoor zullen een aantal andere functies verhuizen van lokaal en moet in dit
kader het nodige meubilair voorzien worden.
De kostprijsraming voor dit dossier bedraagt € 40.000 inclusief BTW. De nodige budgetten zullen
voorzien worden bij een volgende budgetwijziging onder budgetcode ACT-202/06953-01/22910000.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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